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Pozmeňujúci návrh 1
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže MSP neprimerane trpia 
v dôsledku zbytočného administratívneho 
a regulačného zaťaženia, pretože sú 
obmedzované vo svojej kapacite, a keďže 
zákonodarcovia Európskej únie sa preto 
zaviazali k zásade „najskôr myslieť na 
malých“;

B. keďže MSP neprimerane trpia 
v dôsledku zbytočného administratívneho 
zaťaženia, pretože sú obmedzované vo 
svojich kapacitách, a keďže 
zákonodarcovia Európskej únie sa preto 
zaviazali uplatňovať zásadu „najskôr 
myslieť na malých“;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 2
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže MSP neprimerane trpia 
v dôsledku zbytočného administratívneho 
a regulačného zaťaženia, pretože sú 
obmedzované vo svojej kapacite, a keďže 
zákonodarcovia Európskej únie sa preto 
zaviazali k zásade „najskôr myslieť na 
malých“;

B. keďže MSP neprimerane trpia 
v dôsledku zbytočného zaťaženia, pretože 
sú obmedzované vo svojich kapacitách, 
a keďže zákonodarcovia Európskej únie sa 
preto zaviazali uplatňovať zásadu „najskôr 
myslieť na malých“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže 20,7 milióna MSP zamestnáva 
viac ako 65 % všetkých aktuálnych 
pracovníkov v súkromnom sektore 
a keďže MSP patria k najinovatívnejším 
podnikom dosahujúcim najlepšie výsledky 
z hľadiska tvorby pracovných miest 
i hospodárskeho rastu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 4
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže podniky môžu vytvárať 
zamestnanosť, pokiaľ sú splnené náležité 
podmienky vrátane dostupnosti 
kvalifikovanej pracovnej sily a opatrení 
na minimalizáciu administratívneho 
zaťaženia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže Európska komisia za 
posledných 5 rokov uzavrela 5 590 
právnych požiadaviek, čím znížila náklady 
podnikov o viac než 27 miliárd EUR;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže Európska komisia sa usiluje 
o regulačnú a administratívnu účinnosť 
prostredníctvom svojho programu REFIT, 
posúdení vplyvu, previerok 
konkurencieschopnosti, kontrol 
vhodnosti, konzultačného procesu TOP 
TEN, porovnávacieho prehľadu 
týkajúceho sa MSP a testu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže regulácia na úrovni Únie, ako 
to zdôraznila Európska rada, je 
nevyhnutná s cieľom zabezpečiť, aby sa 
dosiahli ciele politík EÚ vrátane riadneho
fungovania jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Krišjānis Kariņš
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže administratívne prekážky 
bránia MSP v tom, aby v plnej miere 
využívali výhody jednotného trhu;

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 9
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta iniciatívu TOP TEN Komisie ako 
súčasť postupu REFIT a berie na vedomie 
prísľub, že to nie je ojedinelá snaha, ale 
malo by sa to stať súčasťou nepretržitého 
postupu monitorovania; zdôrazňuje však, 
že prístup TOP TEN nesmie nahradiť 
systematický, horizontálny prístup politiky 
k minimalizovaniu administratívneho 
zaťaženia v dôsledku právnych predpisov
EÚ, ale mal by sa chápať ako vzorový 
postup;

1. víta iniciatívu Komisie TOP TEN ako 
súčasť postupu REFIT a berie na vedomie 
prísľub, že nejde o ojedinelú snahu, ale 
malo by sa to stať súčasťou nepretržitého 
postupu monitorovania; zdôrazňuje však, 
že Komisia by mala bezodkladne 
navrhnúť harmonogram opatrení 
zameraných na zníženie zaťaženia malých 
podnikov vyplývajúceho z regulačných 
predpisov; zdôrazňuje takisto, že prístup 
TOP TEN nesmie nahradiť systematický, 
horizontálny prístup politiky 
k minimalizovaniu administratívneho 
zaťaženia v dôsledku regulácie EÚ, ale 
mal by sa chápať ako vzorový postup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta iniciatívu TOP TEN Komisie ako 
súčasť postupu REFIT a berie na vedomie 
prísľub, že to nie je ojedinelá snaha, ale 
malo by sa to stať súčasťou nepretržitého 
postupu monitorovania; zdôrazňuje však, 
že prístup TOP TEN nesmie nahradiť 
systematický, horizontálny prístup politiky 
k minimalizovaniu administratívneho 
zaťaženia v dôsledku právnych predpisov
EÚ, ale mal by sa chápať ako vzorový 
postup;

1. víta iniciatívu Komisie TOP TEN ako 
súčasť postupu REFIT a berie na vedomie 
prísľub, že to nie je ojedinelá snaha, ale 
malo by sa to stať súčasťou nepretržitého 
postupu monitorovania; zdôrazňuje však, 
že prístup TOP TEN nesmie nahradiť 
systematický, horizontálny prístup politiky 
k minimalizovaniu administratívneho 
zaťaženia v dôsledku regulácie EÚ ani 
narušiť ciele a účinnosť právnych 
predpisov, ale mal by sa chápať ako 
vzorový postup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Marita Ulvskog

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta iniciatívu TOP TEN Komisie ako 
súčasť postupu REFIT a berie na vedomie 
prísľub, že to nie je ojedinelá snaha, ale 
malo by sa to stať súčasťou nepretržitého 
postupu monitorovania; zdôrazňuje však, 
že prístup TOP TEN nesmie nahradiť 
systematický, horizontálny prístup politiky 
k minimalizovaniu administratívneho 
zaťaženia v dôsledku právnych predpisov
EÚ, ale mal by sa chápať ako vzorový 
postup;

1. berie na vedomie iniciatívu Komisie 
TOP TEN ako súčasť postupu REFIT, ako 
aj prísľub, že to nie je ojedinelá snaha, ale 
malo by sa to stať súčasťou nepretržitého 
postupu monitorovania; zdôrazňuje však, 
že prístup TOP TEN nesmie nahradiť 
systematický, horizontálny prístup politiky 
k minimalizovaniu administratívneho 
zaťaženia v dôsledku regulácie EÚ;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 12
Vicky Ford
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Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby 
zásada „najskôr myslieť na malých“ 
lepšie prenikala do politík Únie, pokiaľ 
ide o inováciu, rast, internacionalizáciu, 
produktivitu, znižovanie byrokracie, 
kvalitu ľudských zdrojov a sociálnu 
zodpovednosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Marita Ulvskog

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide 
o možné dôsledky programu 
zjednodušenia regulačného rámca z 
hľadiska práv zamestnancov v EÚ;
poznamenáva predovšetkým, že Komisia 
neuviedla, aké by mohli byť krátkodobé 
a dlhodobé účinky návrhov pre 
zamestnancov, napr. pokiaľ ide o 
ochranu zdravia a bezpečnosť;
pripomína, že Komisia je povinná pri 
vypracúvaní posúdení vplyvu 
zohľadňovať základné práva1, 
a konštatuje nerovnováhu medzi 
záujmami podnikov a zamestnancov, na 
ktorú poukázala analýza, ktorá 
predchádzala programu REFIT;
__________________
1 SEC(2011)0567 

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 14
Marita Ulvskog

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyjadruje znepokojenie nad rizikom, že 
revízia smernice o informovaní 
a poradách so zamestnancami, 
zjednodušenie pravidiel o kabotáži 
a prepracovanie smerníc o práci na kratší 
pracovný čas a dočasnej práci, ktoré boli 
navrhnuté, a rozhodnutie nerevidovať 
smernicu o karcinogénoch môžu mať 
nepriaznivý vplyv na zamestnancov;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 15
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vystupňovala
úsilie o zaručenie toho, aby MSP, najmä tie 
inovatívne, boli podnecované k prosperite 
prostredníctvom zjednodušeného 
regulačného rámca a zmenšenia 
administratívnej záťaže vo všetkých 
oblastiach politiky, ale najmä na 
jednotlivých trhoch výroby, digitálnej 
oblasti a služieb;

3. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie 
o zaručenie toho, aby MSP, najmä tie 
inovatívne, boli podnecované k prosperite 
prostredníctvom zjednodušenia 
administratívneho rámca a poskytovania 
cielenej nefinančnej a finančnej podpory 
vo všetkých oblastiach politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Josefa Andrés Barea
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vystupňovala
úsilie o zaručenie toho, aby MSP, najmä tie 
inovatívne, boli podnecované k prosperite 
prostredníctvom zjednodušeného 
regulačného rámca a zmenšenia
administratívnej záťaže vo všetkých 
oblastiach politiky, ale najmä na 
jednotlivých trhoch výroby, digitálnej 
oblasti a služieb;

3. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie 
o zaručenie toho, aby MSP, najmä tie 
inovatívne, boli podnecované k prosperite 
prostredníctvom zjednodušeného 
regulačného rámca a zníženia
administratívneho zaťaženia vo všetkých 
oblastiach politiky;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 17
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vystupňovala
úsilie o zaručenie toho, aby MSP, najmä tie 
inovatívne, boli podnecované k prosperite 
prostredníctvom zjednodušeného 
regulačného rámca a zmenšenia 
administratívnej záťaže vo všetkých 
oblastiach politiky, ale najmä na 
jednotlivých trhoch výroby, digitálnej 
oblasti a služieb;

3. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
zintenzívnila úsilie o zaručenie toho, aby 
MSP, najmä tie inovatívne, boli 
podnecované k prosperite prostredníctvom 
zjednodušeného regulačného rámca 
a zníženia administratívneho zaťaženia vo 
všetkých oblastiach politiky, ale najmä na 
jednotných trhoch zameraných na výrobu, 
digitálnu oblasť a služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní 
právnych predpisov transparentne 
a náležite vykonávala testy MSP a aby 
bezodkladne navrhla menej prísne režimy 
a výnimky v širšom spektre legislatívnych 
návrhov s cieľom výrazne znížiť náklady 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby zjednodušila 
nadmerné administratívne formality a 
zároveň zabezpečila bezpečnosť a zdravie 
na pracovisku a ochranu pracovníkov a 
zaručila, aby MSP poskytli svojim 
pracovníkom vhodné pracovné 
podmienky;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili jednoduchý prístup 
k financovaniu a trhom a znížili 
regulačné zaťaženie, ktoré je jednou 
z najväčších prekážok brániacich vzniku 
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a rozvoju malých a stredných podnikov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. považuje za veľmi dôležité, aby 
členské štáty vykonávali smernicu 
2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným 
platbám v obchodných transakciách, 
v ktorej sa uvádza, že v prípade 
obchodných transakcií medzi podnikmi 
a orgánmi verejnej moci nesmie zmluvná 
lehota splatnosti presiahnuť maximálne 
lehoty stanovené v článku 4 ods. 3, pokiaľ 
nie je v zmluve výslovne stanovené inak 
a pokiaľ je to objektívne podložené 
vzhľadom na osobitný charakter alebo 
prvky zmluvy, a že v žiadnom prípade 
nesmie presiahnuť 60 kalendárnych dní.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 22
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta skutočnosť, že Komisia odteraz 
bude začleňovať porovnávací prehľad 
týkajúci sa MSP do výročného prehľadu 
týkajúceho sa REFIT; domnieva sa, že to 
bude krok správnym smerom, ak sa tým 
požiadavky MSP ďalej zakotvia do širšieho 
postupu zjednodušenia právnych 
predpisov. Zdôrazňuje však, že toto 

4. víta skutočnosť, že Komisia odteraz 
bude začleňovať porovnávací prehľad 
týkajúci sa MSP do výročného prehľadu 
týkajúceho sa programu REFIT; domnieva 
sa, že to bude krok správnym smerom, ak 
sa tým požiadavky MSP ďalej zakotvia do 
širšieho postupu zjednodušenia 
regulačného rámca, a to bez toho, aby sa 
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spojenie by žiadnym spôsobom nemalo 
oslabiť osobitnú pozornosť, ktorú Komisia 
prisudzuje MSP vo svojich procesoch;

narušila účinnosť právnych predpisov 
alebo sa ďalej zvýšila byrokracia; žiada 
Európsku komisiu, aby tieto nástroje 
zefektívnila prostredníctvom komplexného 
posúdenia vplyvu; zdôrazňuje však, že toto 
spojenie by žiadnym spôsobom nemalo 
oslabiť osobitnú pozornosť, ktorú Komisia 
vo svojich postupoch prisudzuje MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že plánovaný výročný 
porovnávací prehľad by mal efektívne
sledovať legislatívny a vykonávací pokrok 
na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni 
vrátane rozmeru MSP; je presvedčený, že 
tento porovnávací prehľad pomôže MSP 
posúdiť náklady administratívneho 
zaťaženia v dôsledku právnych prepisov na 
úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni 
a umožní ľahšie monitorovanie, čo uľahčí 
MSP konštruktívnu účasť na konzultáciách 
v budúcnosti;

5. zdôrazňuje, že plánovaný výročný 
porovnávací prehľad by mal účinne
sledovať legislatívny a vykonávací pokrok 
na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni z 
hľadiska rozmeru MSP; vyjadruje 
presvedčenie, že tento porovnávací prehľad 
pomôže MSP posúdiť náklady 
administratívneho zaťaženia v dôsledku 
právnych prepisov na úrovni EÚ alebo na 
vnútroštátnej úrovni a umožní ľahšie 
monitorovanie, čo uľahčí konštruktívnu 
účasť MSP na budúcich konzultáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje však, že akékoľvek 6. zdôrazňuje však, že akékoľvek 
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hodnotenie ex-post by bolo jednoduchšie, 
keby sa riadne vykonali hodnotenia ex-
ante; vyzýva preto Európsku komisiu, aby 
začala diskusiu o novej kultúre 
hodnotenia vplyvu v Európskych
inštitúciách s osobitným zameraním na 
MSP a samostatne zárobkovo činné 
osoby; domnieva sa, že reforma by 
napríklad mala udeliť väčšiu nezávislosť 
a viac právomocí výborom na
posudzovanie vplyvu; odporúča ďalej, že
Parlament by mal viac využívať svoje 
nástroje hodnotenia vplyvu a testovania 
MSP, najmä pred zavádzaním výrazných 
zmien do návrhov Komisie;

hodnotenie ex-post by bolo jednoduchšie, 
keby sa riadne vykonali hodnotenia ex-
ante; domnieva sa, že kultúra 
posudzovania vplyvu je v prípade všetkých 
európskych inštitúcií nedostatočne 
rozvinutá a musí sa zlepšiť; vyzýva 
Európsku komisiu, aby zverejňovala 
výročné vyhlásenie o celkových čistých 
nákladoch, ktoré podnikom vzniknú z 
dôvodu nových návrhov; domnieva sa, že 
reforma by napríklad mala udeliť väčšiu 
nezávislosť a viac právomocí výboru pre
posudzovanie vplyvu; odporúča ďalej, aby
Parlament vo väčšej miere využíval svoje 
nástroje posudzovania vplyvu a testovania 
MSP, najmä pred zavádzaním výrazných 
zmien do návrhov Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje však, že akékoľvek 
hodnotenie ex-post by bolo jednoduchšie, 
keby sa riadne vykonali hodnotenia ex-
ante; vyzýva preto Európsku komisiu, aby 
začala diskusiu o novej kultúre hodnotenia
vplyvu v Európskych inštitúciách 
s osobitným zameraním na MSP 
a samostatne zárobkovo činné osoby; 
domnieva sa, že reforma by napríklad 
mala udeliť väčšiu nezávislosť a viac 
právomocí výborom na posudzovanie 
vplyvu; odporúča ďalej, že Parlament by 
mal viac využívať svoje nástroje 
hodnotenia vplyvu a testovania MSP, 
najmä pred zavádzaním výrazných zmien 
do návrhov Komisie;

6. zdôrazňuje však, že akékoľvek 
hodnotenie ex-post by bolo jednoduchšie, 
keby sa riadne vykonali hodnotenia ex-ante 
a zohľadnili sa pritom všetky rozmery; 
vyzýva preto Európsku komisiu, aby začala 
diskusiu o novej kultúre posudzovania
vplyvu v európskych inštitúciách 
s osobitným zameraním na MSP 
a samostatne zárobkovo činné osoby; 
odporúča ďalej, aby Parlament vo väčšej 
miere využíval svoje nástroje hodnotenia 
vplyvu a testovania MSP;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 6 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

domnieva sa, že zaťaženie vyplývajúce 
z nových návrhov by sa malo v aspoň 
rovnakom rozsahu vyvážiť opatreniami 
na jeho zníženie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta žiadosť Rady v jej záveroch zo 
zasadnutia v dňoch 14. a 15. marca 2013 
o ďalšie opatrenia na zníženie celkového 
zaťaženia právnymi predpismi na úrovni 
EÚ i na vnútroštátnej úrovni;

8. víta vyhlásenia Rady uvedené v jej 
záveroch z marca a októbra 2013, 
v ktorých uznáva, že opatrenia na zníženie 
nadmerne zaťažujúcej regulácie na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni musia vždy 
zohľadňovať potrebu riadnej ochrany 
spotrebiteľov a zamestnancov; poukazuje 
v tejto súvislosti na zásady subsidiarity 
a proporcionality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Vicky Ford
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že MSP zatiaľ nevyužili 
potenciál jednotného trhu a pripomína, že 
iba 25 % MSP v krajinách EU 27 vyváža; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
spolupracovali na odstránení zbytočných 
cezhraničných prekážok, ktoré obmedzujú 
MSP, a aby sa viac snažili o dosiahnutie 
harmonizácie právnych predpisov vo 
všetkých členských štátoch; zdôrazňuje 
význam uzavretia rozvojového programu 
z Dauhy (DDA) na deviatej konferencii 
ministrov v decembri 2013 s osobitným 
dôrazom na uľahčovanie obchodu MSP;
v tejto súvislosti víta zámer Komisie 
navrhnúť jednotné daňové priznanie 
k DPH;

9. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že MSP zatiaľ nevyužili 
potenciál jednotného trhu, a pripomína, že 
iba 25 % MSP v rámci EÚ-27 vyváža; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
spolupracovali na odstránení zbytočných 
cezhraničných prekážok, ktoré obmedzujú 
MSP, a aby sa viac snažili o šírenie 
najlepších postupov v oblasti jednoduchej 
administratívy vo všetkých členských 
štátoch; zdôrazňuje význam uzavretia 
rozvojového programu z Dauhy (DDA) na 
deviatej konferencii ministrov v decembri 
2013 s osobitným dôrazom na uľahčovanie 
obchodu MSP; domnieva sa, že akákoľvek 
normalizácia daňových priznaní k DPH 
sa musí uskutočniť tak, aby formuláre 
neboli zložitejšie a nepožadovali sa v nich 
ďalšie informácie, než sa nachádzajú 
v najjednoduchšom formulári, ktorý sa 
touto normalizáciou nahrádza;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že MSP zatiaľ nevyužili 
potenciál jednotného trhu a pripomína, že 
iba 25 % MSP v krajinách EU 27 vyváža; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
spolupracovali na odstránení zbytočných 
cezhraničných prekážok, ktoré obmedzujú 
MSP, a aby sa viac snažili o dosiahnutie 

9. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že MSP zatiaľ nevyužili 
potenciál jednotného trhu, a pripomína, že 
iba 25 % MSP v rámci EÚ-27 vyváža; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
spolupracovali na zlepšení integrácie 
jednotného trhu a aby sa viac snažili 
o dosiahnutie regulačnej harmonizácie vo 
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harmonizácie právnych predpisov vo 
všetkých členských štátoch; zdôrazňuje 
význam uzavretia rozvojového programu 
z Dauhy (DDA) na deviatej konferencii 
ministrov v decembri 2013 s osobitným 
dôrazom na uľahčovanie obchodu MSP; 
v tejto súvislosti víta zámer Komisie 
navrhnúť jednotné daňové priznanie 
k DPH;

všetkých členských štátoch; zdôrazňuje 
význam uzavretia rozvojového programu 
z Dauhy (DDA) na deviatej konferencii 
ministrov v decembri 2013; v tejto 
súvislosti víta zámer Komisie navrhnúť 
jednotné daňové priznanie k DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že nekalá daňová súťaž 
medzi členskými štátmi má nepriaznivý 
vplyv na rozvoj podnikov na jednotnom 
trhu, pretože MSP sú v porovnaní 
s väčšími spoločnosťami v rámci 
daňových režimov často znevýhodňované, 
čo potláča ich potenciálny rast 
a investície; 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
zhromažďovanie finančných údajov 
a ďalších údajov o MSP; požaduje 
normalizáciu údajov o MSP a ich zápis do 
starostlivo zostavených a komplexných 
centrálnych registrov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 32
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov REFIT 
a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa 
zníži zaťaženie právnymi predpismi pre 
MSP aj na vnútroštátnej úrovni; ďalej 
zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty 
môžu obzvlášť efektívne znižovať 
zaťaženie MSP právnymi predpismi tým, 
že pri transpozícii európskych smerníc do 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zamedzia stanovovaniu ďalších, 
nadmerných požiadaviek (gold-plating);
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
využívali možnosť uľahčenia režimov pre 
MSP v  oblastiach, v ktorých to právne 
predpisy EÚ umožňujú, ako napríklad 
v oblastiach informovania a konzultácie 
s pracovníkmi, potravinovej hygieny, 
odpadu, životného prostredia a výročných 
závierok;

10. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov REFIT 
a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa 
zníži administratívne zaťaženie pre MSP 
aj na vnútroštátnej úrovni; v tejto súvislosti 
členské štáty vyzýva, aby bezodkladne 
prijali súbor ambicióznych opatrení na 
zmiernenie administratívneho zaťaženia 
MSP; zdôrazňuje však, že sa tým nesmie 
narušiť účinné vykonávanie noriem ILO; 

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 33
Marita Ulvskog

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov REFIT 
a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa 
zníži zaťaženie právnymi predpismi pre 
MSP aj na vnútroštátnej úrovni; ďalej 
zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty 
môžu obzvlášť efektívne znižovať 
zaťaženie MSP právnymi predpismi tým, 
že pri transpozícii európskych smerníc do 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zamedzia stanovovaniu ďalších, 
nadmerných požiadaviek (gold-plating); 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
využívali možnosť uľahčenia režimov pre 
MSP v  oblastiach, v ktorých to právne 
predpisy EÚ umožňujú, ako napríklad 
v oblastiach informovania a konzultácie 
s pracovníkmi, potravinovej hygieny, 
odpadu, životného prostredia a výročných 
závierok;

10. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov REFIT 
a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa 
zníži regulačné zaťaženie pre MSP aj na 
vnútroštátnej úrovni; ďalej zdôrazňuje 
skutočnosť, že členské štáty môžu obzvlášť 
účinne znižovať regulačné zaťaženie MSP 
tým, že budú náležite transponovať 
európske smernice do vnútroštátnych 
právnych predpisov; zdôrazňuje 
jednoznačné právo členských štátov 
prijímať vnútroštátne právne predpisy 
v prípadoch, keď EÚ prijala len 
minimálne ustanovenia; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby využívali možnosť 
zjednodušenia režimov pre MSP v
oblastiach, v ktorých to právne predpisy 
EÚ umožňujú;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 34
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov REFIT 
a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa
zníži zaťaženie právnymi predpismi pre 
MSP aj na vnútroštátnej úrovni; ďalej 
zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty 

10. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov REFIT 
a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa 
zlepší rámcové prostredie pre MSP aj na 
vnútroštátnej úrovni; ďalej zdôrazňuje 
skutočnosť, že členské štáty môžu obzvlášť 
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môžu obzvlášť efektívne znižovať 
zaťaženie MSP právnymi predpismi tým, 
že pri transpozícii európskych smerníc do 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zamedzia stanovovaniu ďalších, 
nadmerných požiadaviek (gold-plating);
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
využívali možnosť uľahčenia režimov pre 
MSP v  oblastiach, v ktorých to právne 
predpisy EÚ umožňujú, ako napríklad
v oblastiach informovania a konzultácie 
s pracovníkmi, potravinovej hygieny, 
odpadu, životného prostredia a výročných 
závierok;

účinne znižovať regulačné zaťaženie 
MSP, zdôrazňuje, že členské štáty môžu 
využiť možnosť zjednodušenia režimov 
pre MSP v oblastiach, v ktorých to právne 
predpisy EÚ umožňujú, napríklad
v oblastiach informovania a porád so 
zamestnancami, potravinovej hygieny, 
odpadu, životného prostredia a výročných 
závierok;;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov REFIT 
a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa 
zníži zaťaženie právnymi predpismi pre 
MSP aj na vnútroštátnej úrovni; ďalej 
zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty 
môžu obzvlášť efektívne znižovať 
zaťaženie MSP právnymi predpismi tým, 
že pri transpozícii európskych smerníc do 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zamedzia stanovovaniu ďalších, 
nadmerných požiadaviek (gold-plating); 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
využívali možnosť uľahčenia režimov pre
MSP v  oblastiach, v ktorých to právne 
predpisy EÚ umožňujú, ako napríklad 
v oblastiach informovania a konzultácie 
s pracovníkmi, potravinovej hygieny, 
odpadu, životného prostredia a výročných 
závierok;

10. podnecuje členské štáty, aby 
napodobnili vykonávanie postupov REFIT 
a TOP TEN na úrovni EÚ a zaručili, že sa 
zníži regulačné zaťaženie pre MSP aj na 
vnútroštátnej úrovni; ďalej zdôrazňuje 
skutočnosť, že členské štáty môžu obzvlášť 
účinne znižovať regulačné zaťaženie MSP 
tým, že pri transpozícii európskych 
smerníc do vnútroštátnych právnych 
predpisov zamedzia stanovovaniu ďalších, 
nadmerných požiadaviek (gold-plating); 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
využívali možnosť zníženia zbytočného 
regulačného zaťaženia MSP v  oblastiach, 
v ktorých to právne predpisy EÚ 
umožňujú;
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Or. sv

Pozmeňujúci návrh 36
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že členské štáty môžu 
obzvlášť účinne znižovať administratívne 
zaťaženie MSP a zamedziť nadmernej 
regulácii pri transpozícii európskych 
smerníc do svojich vnútroštátnych 
právnych predpisov; naliehavo členské 
štáty vyzýva, aby zjednodušili formality 
požadované od MSP do tej miery, ako to 
právne predpisy EÚ umožňujú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 37
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. víta zavedenie testu MSP, pričom 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že do 
svojho vnútroštátneho rozhodovacieho 
procesu ho začlenilo len niekoľko 
členských štátov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 38
Marita Ulvskog
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína svoje stanovisko 
k všeobecným výnimkám pre MSP 
z právnych predpisov EÚ, ako sa uvádzajú 
v uznesení Európskeho parlamentu z 23. 
októbra 2012, podľa ktorých by sa 
výnimky mali uplatňovať iba vtedy, keď 
príslušné testy MSP v konkrétnom prípade 
preukázali, že konkrétne potreby MSP
nemožno riešiť prispôsobenými 
riešeniami alebo menej prísnym režimom;
zdôrazňuje, že všeobecné výnimky pre 
MSP často zahŕňajú riziko, že na MSP by 
sa mohol vzťahovať iba zlepenec 
vnútroštátnych právnych predpisov, čo by 
zvýšilo rozdrobenosť a obmedzilo ich 
prístup k vnútornému trhu;

11. považuje za nevhodné, aby sa pre MSP 
zavádzali paušálne výnimky z právnych 
predpisov; zastáva názor, že návrhy, ktoré 
umožňujú zavedenie menej prísnych 
režimov a výnimiek, by sa mali 
posudzovať v závislosti od konkrétnych 
prípadov;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 39
Marita Ulvskog

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že práca na zjednodušení 
regulačného rámca by sa nemala 
považovať za zámienku na zníženie 
ambícií v otázkach, ktoré majú z hľadiska 
bezpečnosti a blahobytu zamestnancov 
a ich vplyvu na prácu zásadný význam;
vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že 
politika Komisie v oblasti pracovného 
prostredia sa považuje za záťaž a že 
Komisia sa, napríklad, rozhodla 
nepredložiť návrh smernice o 
muskuloskeletálnych poruchách; vyzýva 
Komisiu, aby v súvislosti s pracovným 
prostredím neznižovala úroveň svojich 
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ambícií;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 40
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína svoje stanovisko 
k všeobecným výnimkám pre MSP
z právnych predpisov EÚ, ako sa uvádzajú
v uznesení Európskeho parlamentu z 23. 
októbra 2012, podľa ktorých by sa 
výnimky mali uplatňovať iba vtedy, keď 
príslušné testy MSP v konkrétnom prípade 
preukázali, že konkrétne potreby MSP
nemožno riešiť prispôsobenými riešeniami 
alebo menej prísnym režimom; zdôrazňuje, 
že všeobecné výnimky pre MSP často 
zahŕňajú riziko, že na MSP by sa mohol 
vzťahovať iba zlepenec vnútroštátnych 
právnych predpisov, čo by zvýšilo 
rozdrobenosť a obmedzilo ich prístup 
k vnútornému trhu;

11. pripomína svoje stanovisko 
k všeobecným výnimkám pre
mikropodniky z právnych predpisov EÚ, 
ako sú stanovené v uznesení Európskeho 
parlamentu z 23. októbra 2012, podľa 
ktorých by sa výnimky mali uplatňovať iba 
vtedy, keď príslušné testy MSP 
v konkrétnom prípade preukázali, že 
konkrétne potreby mikropodnikov
nemožno riešiť prispôsobenými riešeniami 
alebo menej prísnym režimom; zdôrazňuje, 
že výnimky pre mikropodniky často 
zahŕňajú riziko, že na MSP by sa mohol 
vzťahovať iba nesúrodý celok
vnútroštátnych právnych predpisov, čo by 
zvýšilo rozdrobenosť a zhoršilo ich prístup 
k vnútornému trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje presvedčenie, že 
mikropodniky by mali mať možnosť 
využívať automatické výnimky a že by sa 
na ne mali vzťahovať len právne 
predpisy, ktoré sú pre ne prospešné;
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v takom prípade by mali mať možnosť 
menej prísneho zaťaženia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že v záujme zníženia 
zaťaženia vyplývajúceho z právnych 
predpisov týkajúcich sa zamestnanosti by 
sa mala zásadne prepracovať smernica o 
pracovnom čase, pretože je z pohľadu 
mikropodnikov a MSP neflexibilná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. odporúča, aby sa v záujme zníženia 
zaťaženia vyplývajúceho z právnych 
predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia 
a bezpečnosti od nízkorizikových 
spoločností nepožadovalo, aby viedli 
písomné záznamy o posudzovaní ochrany 
zdravia a bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Vicky Ford
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Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. vyzýva Komisiu v záujme zníženia 
zaťaženia vyplývajúceho z nariadenia 
REACH, aby zastavila ďalšie 
vykonávanie nariadenia REACH, až kým 
sa neuskutoční komplexné preskúmanie 
a nepredložia sa príslušné legislatívne 
pozmeňujúce návrhy, a to vzhľadom na 
mieru, do akej boli podhodnotené 
pôvodné odhady nákladov; odporúča, aby 
MSP platili výrazne nižší registračný 
poplatok a aby boli sadzby pre 
mikropodniky proporcionálne; uznáva, že 
podniky potrebujú jednoznačnosť, pokiaľ 
ide o nariadenie REACH po roku 2018, 
aby tak mohli už v súčasnosti prijímať 
rozumné investičné rozhodnutia;
domnieva sa, že zabezpečovanie súladu 
s nariadením REACH vystavuje MSP so 
sídlom v Európe konkurenčnému 
znevýhodneniu, najmä pokiaľ nie je 
dodržiavanie tohto nariadenia povinné 
pre medzinárodnú konkurenciu, ktorá 
môže s EÚ obchodovať na základe dohôd 
o voľnom obchode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 12 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12d. žiada Komisiu, aby urýchlila 
spracovanie všetkých žiadostí 
prekladaných na základe nariadenia 
REACH, najmä žiadostí MSP 
a mikropodnikov, a aby MSP 
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a mikropodnikom poskytla náležité 
usmernenia, ktoré im umožnia úspešne 
registrovať svoje žiadosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Reinhard Bütikofer
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. považuje konzultáciu v oblasti TOP-
TEN za užitočný postup a výsledky 
konzultácie za významný signál od MSP 
a organizácií, ktoré ich zastupujú. vyzýva 
Komisiu, aby v tomto postupe pravidelne 
pokračovala prostredníctvom 
Eurobarometra. Konštatuje však, že 
reakcie na konzultáciu TOP-TEN sú 
zemepisne veľmi nerovnovážne rozdelené. 
Vyzýva Komisiu, aby ex-post vyhodnotila 
príčiny tejto nerovnováhy, aby sa zaručilo, 
že zozbierané informácie nebudú skreslené 
nedostatkom pozornosti alebo inými 
faktormi, ktoré by mohli narušiť získanú 
spätnú väzbu;

13. považuje konzultáciu v oblasti TOP-
TEN za užitočný postup a výsledky 
konzultácie za významný signál od MSP 
a organizácií, ktoré ich zastupujú. 
Konštatuje však, že reakcie na konzultáciu 
TOP-TEN sú zemepisne veľmi 
nerovnovážne rozdelené. Vyzýva Komisiu, 
aby ex-post vyhodnotila príčiny tejto 
nerovnováhy, aby sa zaručilo, že 
zozbierané informácie nebudú skreslené 
nedostatkom pozornosti alebo inými 
faktormi, ktoré by mohli narušiť získanú 
spätnú väzbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. očakáva, že nastupujúca Komisia 
zachová zodpovednosť za „inteligentnú 
reguláciu“ v rámci právomocí úradu 

14. očakáva, že nastupujúca Komisia 
zachová zodpovednosť za „inteligentnú 
reguláciu“ v rámci právomocí úradu 
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predsedu a nabáda ju, aby posilnila úlohu 
vyslancov MSP;

predsedu, a nabáda ju, aby posilnila úlohu 
vyslancov MSP; naliehavo preto vyzýva 
Komisiu na zabezpečenie toho, aby 
vnútroštátne združenia MSP tvorili súčasť 
nedávno zriadenej siete vyslancov MSP 
a aby bolo zhromaždenie MSP náležite 
informované o iniciatívach EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 48
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. poznamenáva, že dohody sociálnych 
partnerov sa vzťahujú na širokú škálu 
podnikov a zamestnancov, ale že 
rokovania neudržali krok s agendou EÚ 
v oblasti lepšej regulácie a náklady 
a prínosy vyplývajúce z ich návrhov 
nepodliehajú automaticky dôkladnému 
a nezávislému posúdeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyzýva sociálnych partnerov, aby pri 
navrhovaní legislatívnych opatrení 
zohľadnili aj nástroje inteligentnej 
regulácie; v rámci svojich rokovaní 
zintenzívnili využívanie posúdení vplyvu 
a testov mikropodnikov/MSP a aby 
dohody navrhujúce legislatívne opatrenia 
postupovali na externú kontrolu výboru 
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Komisie pre posudzovanie vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. varuje pred rizikami ohrozujúcimi 
miestnu a regionálnu 
konkurencieschopnosť a podnikanie 
jednotlivcov, ak úsilie o obmedzenie 
stanovovania ďalších, nadmerných 
požiadaviek (gold-plating) povedie 
namiesto toho k posilneniu maximálnej 
harmonizácie alebo k právnym predpisom 
platným pre všetkých bez rozdielu.

Or. en


