
AM\901723CS.doc PE489.461v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2012/2042(INI)

15. 5. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 156

Návrh zprávy
Paul Rübig
(PE486.147v01-00)

Malé a střední podniky (MSP): konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí
(2012/2042(INI))



PE489.461v01-00 2/79 AM\901723CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\901723CS.doc 3/79 PE489.461v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument 
Komise ze dne 18. dubna 2012 s názvem 
„Využití potenciálu zeleného růstu pro 
oblast zaměstnanosti“ doprovázející 
dokument s názvem „Na cestě 
k hospodářské obnově vedoucí 
k intenzivnímu růstu pracovních míst“ 
(COM(2012)173),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že více než 96 % 
MSP v EU má méně než 50 zaměstnanců 
a roční obrat nižší než 10 milionů EUR, 
a vzhledem k tomu, že jejich schopnost 
vyvážet zboží a služby za hranice jejich 
států je omezená, zejména v důsledku 
vysokých fixních nákladů spojených 
s mezinárodním obchodem;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v rámci vnitřního 
trhu je mezinárodně aktivních 25 % 
malých a středních podniků EU, avšak za 
hranicemi EU je mezinárodně aktivních 
pouze 13 %; vzhledem k tomu, že zboží 
nebo služby vyváží pouze 24 % 
mikropodniků oproti 38 % malých podniků 
a 53 % středních podniků;

A. vzhledem k tomu, že v rámci vnitřního 
trhu je mezinárodně aktivních 25 % 
malých a středních podniků EU, zatímco za 
hranicemi EU je mezinárodně aktivních 
pouze 13 %, a vzhledem k tomu, že zboží 
nebo služby vyváží pouze 24 % 
mikropodniků oproti 38 % malých podniků 
a 53 % středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že téměř jedna třetina 
administrativní zátěže spojené s právními 
předpisy EU vzniká v důsledku 
neefektivního provádění na úrovni 
členských států, což znamená, že kdyby 
členské státy prováděly právní předpisy EU 
efektivnějším způsobem, bylo by možné 
ušetřit až 40 miliard EUR;

B. vzhledem k tomu, že téměř jedna třetina 
administrativní zátěže spojené s právními 
předpisy EU vzniká především v důsledku 
nepřiměřeného a neefektivního provádění 
na úrovni členských států, což znamená, že 
kdyby členské státy prováděly právní 
předpisy EU efektivnějším způsobem, bylo 
by možné ušetřit až 40 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že více než 96 % 
MSP v Evropské unii má méně než 50 
zaměstnanců a roční obrat nižší než 10 
milionů EUR, a vzhledem k tomu, že 
jejich schopnost vyvážet zboží a služby za 
hranice jejich států je omezená, zejména 
v důsledku vysokých fixních nákladů 
spojených s mezinárodním obchodem, 
právní nejistotou a roztříštěností právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že mikropodniky 
a MSP se v době hospodářské krize 
potýkají s obtížným přístupem 
k financování, zejména pokud jde o malé 
úvěry na podporu jejich rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že 85 % veškerých 
nových pracovních míst v EU vytvořily 
v období mezi roky 2002 a 2010 malé 

C. vzhledem k tomu, že 85 % veškerých 
nových pracovních míst v EU vytvořily 
v období 2002 až 2010 malé a střední 
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a střední podniky, především pak nové 
firmy; vzhledem k tomu, že 32,5 milionu 
lidí v EU jsou osoby samostatně výdělečně 
činné;

podniky, především pak nové firmy; 
vzhledem k tomu, že 32,5 milionu lidí 
v EU jsou osoby samostatně výdělečně 
činné;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že průmysl plní 
v evropském hospodářství klíčovou úlohu 
a výrobní odvětví vytváří 25 % pracovních 
míst v soukromém sektoru EU a má 80% 
podíl na soukromém výzkumu a vývoji;

D. vzhledem k tomu, že průmysl plní 
v evropském hospodářství klíčovou úlohu 
a průmysl vytváří 25 % přímých 
pracovních míst v soukromém sektoru EU 
a má 80% podíl na soukromém výzkumu 
a vývoji;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že tvorba 
pracovních příležitostí v eko-odvětví byla 
po celou dobu hospodářského poklesu ve 
srovnání s mnoha jinými odvětvími
pozitivní a že se předpokládá, že tomu tak 
bude v budoucích letech;1

__________________
1 Eurostat odhaduje, že celkový počet 
zaměstnaných vzrostl z 2,4 milionů v roce 
2000 na 3 miliony v roce 2008 a v roce 
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2012 dle předpovědí (z dubna 2012) 
dosáhne 3,4 milionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že internet 
a zařízení informačních a komunikačních 
technologií usnadňují MSP možnost 
nabízet služby po celém světě a hrají 
zásadní úlohu v tom, že zvyšují schopnost 
MSP přispívat k hospodářskému růstu 
a tvorbě pracovních míst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Komise by politiky podporující přechod 
k ekologickému hospodářství, jako je 
politika účinného využívání zdrojů nebo 
politika energetické účinnosti a jako jsou 
politiky v oblasti změny klimatu, mohly 
vytvořit více než 9 milionů pracovních 
míst do roku 2020, zejména v odvětví 
MSP; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje potřebu řešení nedostatků na 
trhu MSP, mezi něž patří omezené 
finanční, lidské a organizační zdroje; vítá 
skutečnost, že Komise vyvíjí úsilí na 
propagaci a podporu hospodářských aktivit 
MSP na zahraničních trzích jak v rámci 
EU, tak i za jejími hranicemi;

1. zdůrazňuje potřebu řešení nedostatků na 
trhu MSP, mezi něž patří omezené 
finanční, lidské a organizační zdroje; vítá 
skutečnost, že Komise vyvíjí úsilí na 
propagaci a podporu hospodářských aktivit 
MSP na zahraničních trzích jak v rámci 
EU, tak i za jejími hranicemi;
internacionalizace MSP by měla být 
obecně považována za proces; aby byly 
MSP úspěšné v rozšiřování svého 
podnikání mimo EU, potřebují 
poradenské služby již na své místní 
úrovni, a nikoli pouze na trzích třetích 
zemí; tuto potřebu je nutné zohlednit 
v rámci podpůrných politik EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje potřebu řešení nedostatků 
na trhu MSP, mezi něž patří omezené 
finanční, lidské a organizační zdroje; vítá 
skutečnost, že Komise vyvíjí úsilí na 
propagaci a podporu hospodářských aktivit 
MSP na zahraničních trzích jak v rámci 
EU, tak i za jejími hranicemi;

1. poukazuje na obecné strukturální 
a regulační výzvy, jimž čelí MSP a mezi 
něž patří přístup k financování a lidským 
a organizačním zdrojům; v tomto ohledu 
vítá skutečnost, že Komise vyvíjí úsilí na 
propagaci a podporu hospodářských aktivit 
MSP na jednotném trhu a na trzích třetích 
zemí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje potřebu řešení nedostatků na 
trhu MSP, mezi něž patří omezené 
finanční, lidské a organizační zdroje; vítá 
skutečnost, že Komise vyvíjí úsilí na 
propagaci a podporu hospodářských aktivit 
MSP na zahraničních trzích jak v rámci 
EU, tak i za jejími hranicemi;

1. zdůrazňuje potřebu řešení nedostatků na 
trhu MSP, mezi něž patří omezené 
finanční, lidské a organizační zdroje; vítá 
skutečnost, že Komise vyvíjí úsilí na 
propagaci a podporu hospodářských aktivit 
MSP jak v rámci EU, tak i za jejími 
hranicemi;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje nesmírnou rozmanitost MSP 
a potřebu náležitě rozlišovat mezi různými 
obchodními záležitostmi a potřebami;

2. zdůrazňuje, že MSP jsou velmi 
rozmanité; Komise by tudíž při 
navrhování nových politik pro MSP měla 
zohlednit různé výzvy, jimž podniky čelí 
v závislosti na velikosti a odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje nesmírnou rozmanitost MSP 
a potřebu náležitě rozlišovat mezi různými 
obchodními záležitostmi a potřebami;

2. zdůrazňuje nesmírnou rozmanitost MSP 
a potřebu náležitě rozlišovat mezi různými 
obchodními záležitostmi a potřebami;
žádá, aby Komise rozlišovala mezi 
středními podniky, malými podniky 
a mikropodniky a uzpůsobila různým 
velikostem podniků své předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Nadpis 1 – dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

INFORMACE PRO MSP MAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI 
PODPŮRNÝCH SLUŽEB

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 
uvedla do provozu mnohojazyčný 
internetový portál, o jehož zřízení se hovoří 
ve sdělení; domnívá se, že tento portál by 
měl být snadno přístupný a uživatelsky 
vstřícný a neměl by duplikovat obsah 
portálů, které již existují;

3. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 
uvedla do provozu mnohojazyčný 
internetový portál, o jehož zřízení se hovoří 
ve sdělení, ačkoli uznává, že MSP jsou 
velice rozmanité a že jeden internetový 
portál nezodpoví veškeré jejich dotazy; 
domnívá se, že tento portál by měl být 
snadno přístupný a uživatelsky vstřícný 
a neměl by duplikovat obsah portálů, které 
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již existují, ačkoli by mohl případně 
pomoci na tyto jiné portály nasměrovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012
uvedla do provozu mnohojazyčný 
internetový portál, o jehož zřízení se hovoří 
ve sdělení; domnívá se, že tento portál by 
měl být snadno přístupný a uživatelsky 
vstřícný a neměl by duplikovat obsah 
portálů, které již existují;

3. podporuje závazek Komise uvést co 
nejdříve do provozu mnohojazyčný 
internetový portál, o jehož zřízení se hovoří 
ve sdělení; domnívá se, že tento portál by 
měl být snadno přístupný a uživatelsky 
vstřícný a neměl by duplikovat obsah 
portálů, které již existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 
uvedla do provozu mnohojazyčný 
internetový portál, o jehož zřízení se hovoří 
ve sdělení; domnívá se, že tento portál by 
měl být snadno přístupný a uživatelsky 
vstřícný a neměl by duplikovat obsah 
portálů, které již existují;

3. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 
uvedla do provozu mnohojazyčný 
internetový portál, o jehož zřízení se hovoří 
ve sdělení, a aby jej plně zprovoznila 
nejpozději do konce roku 2013; domnívá 
se, že tento portál by měl být snadno 
přístupný a uživatelsky vstřícný a neměl by 
ani duplikovat obsah portálů, které již 
existují, ani vést k dalším nákladům na 
vyhledávání pro MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že Evropská podniková 
síť (Enterprise Europe Network, EEN) je 
účinným nástrojem podporujícím přístup 
MSP na trhy v rámci EU i za jejími 
hranicemi; souhlasí nicméně s tím, že 
musí být vytvořen nový model správy 
EEN, který povede k vytváření součinnosti 
se stávajícími strukturami provozovanými 
organizacemi členských států nebo 
zúčastněných stran, ke zvyšování 
efektivity a k tomu, že bude možné 
poskytovat podporu odpovídající 
individuálním potřebám;

vypouští se

Or. en

(přesunuto do jiné části)

Pozměňovací návrh 22
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že Evropská podniková 
síť (Enterprise Europe Network, EEN) je 
účinným nástrojem podporujícím přístup 
MSP na trhy v rámci EU i za jejími 
hranicemi; souhlasí nicméně s tím, že musí 
být vytvořen nový model správy EEN, 
který povede k vytváření součinnosti se 
stávajícími strukturami provozovanými 
organizacemi členských států nebo 
zúčastněných stran, ke zvyšování efektivity 

4. je přesvědčen, že Evropská podniková 
síť (Enterprise Europe Network, EEN) je 
účinným nástrojem podporujícím přístup 
MSP na trhy v rámci EU i za jejími 
hranicemi; souhlasí nicméně s tím, že musí 
být vytvořen nový model správy EEN, 
který povede k vytváření součinnosti se 
stávajícími strukturami provozovanými 
organizacemi členských států nebo 
zúčastněných stran, ke zvyšování efektivity 
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a k tomu, že bude možné poskytovat 
podporu odpovídající individuálním 
potřebám;

a k tomu, že bude možné poskytovat 
podporu odpovídající individuálním 
potřebám, která by mohla pomoci 
podnikům stanovit rozvojovou strategii 
vůči zahraničním trhům, jež zvýhodní 
spolupráci mezi podniky tím, že podpoří 
soulad nabídky a poptávky, a která 
pomůže MSP získat dovednosti nezbytné 
pro zvládnutí výzvy internacionalizace 
a vyřešit technické problémy v oblasti 
zahraničního obchodu;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že Evropská podniková 
síť (Enterprise Europe Network, EEN) je 
účinným nástrojem podporujícím přístup 
MSP na trhy v rámci EU i za jejími 
hranicemi; souhlasí nicméně s tím, že musí 
být vytvořen nový model správy EEN, 
který povede k vytváření součinnosti se 
stávajícími strukturami provozovanými 
organizacemi členských států nebo 
zúčastněných stran, ke zvyšování efektivity 
a k tomu, že bude možné poskytovat 
podporu odpovídající individuálním 
potřebám;

4. je přesvědčen, že Evropská podniková 
síť (Enterprise Europe Network, EEN) je 
účinným nástrojem podporujícím přístup 
MSP na trhy v rámci EU i za jejími 
hranicemi; souhlasí nicméně s tím, že musí 
být vytvořen nový model správy EEN, 
který povede k vytváření součinnosti se 
stávajícími strukturami provozovanými 
organizacemi členských států nebo 
zúčastněných stran, ke zvyšování 
efektivity, ke snižování zátěže v oblasti 
administrativy a řízení a k tomu, že bude 
možné poskytovat podporu odpovídající 
individuálním potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že MSP v EU začnou 
považovat EEN za svou agenturu teprve 
poté, co bude posíleno fungování a správa 
jejích základních organizací a zvýšeno 
povědomí o podpůrných službách, které 
nabízí;

vypouští se

Or. en

(přesunuto do jiné části)

Pozměňovací návrh 25
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že MSP v EU začnou 
považovat EEN za svou agenturu teprve 
poté, co bude posíleno fungování a správa 
jejích základních organizací a zvýšeno 
povědomí o podpůrných službách, které 
nabízí;

5. je přesvědčen, že EEN dosáhne svého 
maximálního přínosu pro MSP v EU 
teprve poté, co bude posíleno fungování 
a správa jejích základních organizací 
a zvýšeno povědomí o podpůrných 
službách, které nabízí;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Nadpis 1 – dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

MAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI 
PODPŮRNÝCH SLUŽEB

vypouští se
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Or. en

(přesunuto do jiné části)

Pozměňovací návrh 27
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. sdílí názor, že podpůrné programy 
financované z veřejných zdrojů by měly 
být realizovány způsobem, který bude 
z hlediska nákladů co nejúčinnější, což 
platí zvláště v době, kdy se hospodářství 
EU stále ještě zotavuje z nejhorší krize, 
jaká je za poslední desítky let zasáhla;

vypouští se

Or. en

(přesunuto do jiné části)

Pozměňovací návrh 28
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. sdílí názor, že podpůrné programy 
financované z veřejných zdrojů by měly 
být realizovány způsobem, který bude 
z hlediska nákladů co nejúčinnější, což 
platí zvláště v době, kdy se hospodářství 
EU stále ještě zotavuje z nejhorší krize, 
jaká je za poslední desítky let zasáhla;

6. sdílí názor, že podpůrné programy 
financované z veřejných zdrojů by měly 
být realizovány způsobem, který bude 
z hlediska nákladů co nejúčinnější, což 
platí zvláště v době, kdy se hospodářství 
EU stále ještě zotavuje z nejhorší krize, 
jaká je za poslední desítky let zasáhla, 
a v tomto ohledu se domnívá, že kvalita 
programů musí zůstat přinejmenším na 
stejné úrovni;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 29
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. podporuje návrh, aby byl velký počet 
místních, regionálních, vnitrostátních 
a evropských podpůrných programů 
podroben „mapování situace“; je 
přesvědčen, že toto mapování by mělo být 
rovněž doprovázeno posouzením účinnosti 
stávajících podpůrných programů EU; 
domnívá se, že mapování by mělo být 
prováděno pravidelně a mělo by sloužit 
jako základ pro referenční 
a vyhodnocovací systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že bude provedeno 
„mapování situace“, které se bude týkat 
velkého počtu místních, regionálních, 
vnitrostátních a evropských podpůrných 
programů; domnívá se, že součástí tohoto 
mapování by mělo být hodnocení účinnosti 
současných podpůrných programů EU; 
domnívá se, že mapování by mělo být 
prováděno pravidelně a mělo by sloužit 
jako základ pro referenční 
a vyhodnocovací systém;

7. vítá skutečnost, že bude provedeno 
„mapování situace“, které se bude týkat 
velkého počtu místních, regionálních, 
vnitrostátních a evropských podpůrných 
programů; domnívá se, že součástí tohoto 
mapování by mělo být hodnocení účinnosti 
současných podpůrných programů EU; 
domnívá se, že mapování by mělo být 
prováděno pravidelně a mělo by sloužit 
jako základ pro referenční 
a vyhodnocovací systém; uznává však, že 
mnoho mechanismů na podporu MSP 
může být neformálních či mohou být 



AM\901723CS.doc 17/79 PE489.461v01-00

CS

prováděny dobrovolnickou organizací 
nebo sítí, zejména na místní úrovni, nebo 
u specializovanějších odvětví 
prostřednictvím „virtuálních“ sítí, a tudíž 
by nepodporoval jakékoli snahy zachytit 
při mapování situace všechny tyto 
neformální sítě, pokud by náklady nebo 
účelnost těchto snah nebyly rentabilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že bude provedeno 
„mapování situace“, které se bude týkat 
velkého počtu místních, regionálních, 
vnitrostátních a evropských podpůrných 
programů; domnívá se, že součástí tohoto 
mapování by mělo být hodnocení účinnosti 
současných podpůrných programů EU; 
domnívá se, že mapování by mělo být 
prováděno pravidelně a mělo by sloužit 
jako základ pro referenční 
a vyhodnocovací systém;

7. vítá skutečnost, že bude provedeno 
„mapování situace“, které se bude týkat 
velkého počtu místních, regionálních, 
vnitrostátních a evropských podpůrných 
programů; domnívá se, že součástí tohoto 
mapování by měly být iniciativy 
soukromého sektoru pro pomoc malým 
a středním podnikům v přístupu 
k financování, jako jsou partnerství mezi 
bankami a profesními účetními, s cílem 
zjednodušit přístup mikropodniků 
k malým úvěrům, jakož i hodnocení 
účinnosti současných podpůrných 
programů EU; domnívá se, že mapování by 
mělo být prováděno pravidelně a mělo by 
sloužit jako základ pro referenční 
a vyhodnocovací systém;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že bude provedeno 
„mapování situace“, které se bude týkat 
velkého počtu místních, regionálních, 
vnitrostátních a evropských podpůrných 
programů; domnívá se, že součástí tohoto 
mapování by mělo být hodnocení účinnosti 
současných podpůrných programů EU; 
domnívá se, že mapování by mělo být 
prováděno pravidelně a mělo by sloužit 
jako základ pro referenční 
a vyhodnocovací systém;

7. vítá skutečnost, že bude provedeno 
„mapování situace“, které se bude týkat 
velkého počtu místních, regionálních, 
vnitrostátních a evropských podpůrných 
programů; domnívá se, že součástí tohoto 
mapování by mělo být hodnocení účinnosti 
současných podpůrných programů EU; 
domnívá se, že mapování by mělo být 
prováděno pravidelně a mělo by sloužit 
jako základ pro referenční 
a vyhodnocovací systém; je přesvědčen, že 
úvodní mapování by mělo sloužit jako 
základ pro posouzení účinnosti stávajících 
podpůrných programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. očekává, že do konce roku 2012 budou 
předloženy konkrétní návrhy na 
racionalizaci a koordinaci podpůrných 
programů EU a na vytvoření součinnosti, 
která bude mít pro malé a střední podniky 
v EU co největší přínos a která bude 
založena pokud možno na stávajících 
strukturách, aby vnitrostátním 
organizacím nevznikala zbytečná 
konkurence;

8. očekává, že do konce roku 2012 budou 
předloženy první konkrétní návrhy na 
zjednodušení a koordinaci podpůrných 
programů EU, aby byly efektivní
a odpovídaly potřebám malých a středních 
podniků v EU; opatření EU musí zabránit 
jakémukoli zdvojování či vytváření 
paralelních struktur a ukázat jasnou 
evropskou přidanou hodnotu; stávající 
vnitrostátní podpůrné struktury by měly 
být respektovány s ohledem na zásadu 
subsidiarity; služby pro jednotlivé malé 
a střední podniky v EU by měly být 
zaměřené na organizaci, která byla 
vyhodnocena jako nejbližší jejich 
individuálním podnikatelským potřebám; 
žádá Komisi, aby o probíhajícím 
mapování pravidelně informovala 
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příslušné výbory Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. očekává, že do konce roku 2012 budou 
předloženy konkrétní návrhy na 
racionalizaci a koordinaci podpůrných 
programů EU a na vytvoření součinnosti, 
která bude mít pro malé a střední podniky 
v EU co největší přínos a která bude 
založena pokud možno na stávajících 
strukturách, aby vnitrostátním 
organizacím nevznikala zbytečná 
konkurence;

8. očekává, že Komise do konce roku 2012 
předloží konkrétní návrhy na koordinaci 
podpůrných programů EU pro MSP 
s cílem vytvořit účinnou součinnost, která 
bude založena na stávajících strukturách
a bude doplňovat opatření přijímaná 
vnitrostátními organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je nutné rozvíjet 
počítačové dovednosti a digitální 
infrastrukturu v podnikovém sektoru, 
a pomoci tak MSP působícím v různých 
regionech Evropy se zapojením do 
mezinárodního trhu; z tohoto důvodu se 
domnívá, že by bylo vhodnější podpořit 
rozvoj informačních technologií použitím 
finančních prostředků Unie v digitální 
oblasti;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 36
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Nadpis 1 – dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

PODPORA EVROPSKÝCH USKUPENÍ 
A SÍTÍ

ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU NA TRH

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje návrh na zintenzivnění 
spolupráce mezi různými obchodními 
sdruženími, obchodními komorami 
a dalšími soukromými subjekty působícími 
v zemích za hranicemi EU;

9. podporuje návrh na zintenzivnění 
spolupráce mezi různými obchodními 
sdruženími, obchodními komorami 
a dalšími soukromými subjekty působícími 
v zemích za hranicemi EU, a podpořit tak 
proces internacionalizace, kdy na počátku 
je jeden podnik a na konci síť nebo 
pobočky na mnoha místech, s cílem 
podpořit komplexnější a udržitelnější 
projekty internacionalizace, jichž se 
účastní různé podniky a další podpůrné 
veřejné organizace a instituce;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Edit Herczog
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje návrh na zintenzivnění 
spolupráce mezi různými obchodními 
sdruženími, obchodními komorami 
a dalšími soukromými subjekty působícími 
v zemích za hranicemi EU;

9. podporuje návrh na zintenzivnění 
spolupráce mezi různými obchodními 
sdruženími, obchodními komorami 
a dalšími soukromými subjekty působícími 
v zemích za hranicemi EU; má za to, že je 
nezbytné uspořádat kampaně regionální 
podpory podnikavého ducha, do nichž by 
se zapojily místní organizace podnikatelů, 
které by seznamovaly s osvědčenými 
postupy v dané oblasti a pořádaly kulaté 
stoly s úspěšnými řediteli podniků, což by 
umožnilo poznat kulturu podnikání 
v jednotlivých regionech;

Or. hu

Pozměňovací návrh 39
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podporuje návrh na zintenzivnění 
spolupráce mezi různými obchodními
sdruženími, obchodními komorami 
a dalšími soukromými subjekty působícími 
v zemích za hranicemi EU;

9. podporuje návrh Komise na 
zintenzivnění spolupráce mezi různými 
sdruženími podniků, obchodními 
komorami a dalšími subjekty působícími 
na jednotném trhu a ve třetích zemích 
s cílem usnadnit partnerství podniků, 
podporovat uskupení a získat přístup 
k novým trhům;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam území, na němž 
působí malé a střední podniky, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby soustavně 
spolupracovaly s místními subjekty s cílem 
zhodnotit vytváření sítí;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je třeba podpořit 
zakládání společných podniků a jiných 
dohod o partnerství s malými a středními 
podniky a mezi nimi navzájem jakožto 
strategii zaměřenou na pronikání na nové 
trhy, rozvíjení projektů přímých investic ve 
třetích zemích a účasti na nabídkových 
řízeních; vyzývá Komisi, aby uvolnila 
zdroje na podporu této mezinárodní 
spolupráce;

10. domnívá se, že je třeba podpořit 
zakládání společných podniků a jiných 
dohod o partnerství s malými a středními 
podniky a mezi nimi navzájem jakožto 
strategii zaměřenou na pronikání na nové 
trhy, rozvíjení projektů přímých investic ve 
třetích zemích a účasti na nabídkových 
řízeních; vyzývá Komisi, aby uvolnila 
zdroje na podporu této mezinárodní 
spolupráce; je přesvědčen, že zlepšení 
přístupu malých podniků a mikropodniků 
k dostupným bankovním službám ve 
větším počtu právních systémů a měn je 
klíčové pro rozvoj vývozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je třeba podpořit 
zakládání společných podniků a jiných 
dohod o partnerství s malými a středními 
podniky a mezi nimi navzájem jakožto 
strategii zaměřenou na pronikání na nové 
trhy, rozvíjení projektů přímých investic ve 
třetích zemích a účasti na nabídkových 
řízeních; vyzývá Komisi, aby uvolnila 
zdroje na podporu této mezinárodní 
spolupráce;

10. domnívá se, že je třeba podpořit 
zakládání společných podniků a jiných 
dohod o partnerství s malými a středními 
podniky a mezi nimi navzájem jakožto 
strategii zaměřenou na pronikání na nové 
trhy, rozvíjení projektů přímých investic 
na jednotném trhu a ve třetích zemích 
a účasti na nabídkových řízeních; vyzývá 
Komisi, aby uvolnila zdroje na podporu 
této mezinárodní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k větší a účinnější podpoře 
pro přístup MSP na jednotný trh a trhy 
třetích zemí, a to na evropské, vnitrostátní 
i regionální úrovni, zejména pokud jde 
o propagování informací a přístup k nim, 
ochranu práv duševního vlastnictví, účast 
na veřejných zakázkách, informační 
a komunikační technologie a otázky 
týkající se stanovování norem a regulace; 
je přesvědčen, že Evropská podniková síť 
(EEN) je účinným nástrojem pro dosažení 
těchto cílů; domnívá se, že by měl být na 
základě důkladného posouzení zaveden 
nový model správy sítě EEN, aby se 
zvýšila její účinnost a aby mohla pomáhat 
v poskytování podpory odpovídající 
individuálním potřebám; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že uskupení a sítě lze 
často vytvářet virtuálně i fyzicky; vybízí 
členské státy, aby propagovaly nezbytné 
nástroje a zdroje pro usnadnění 
virtuálních uskupení a sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. je přesvědčen, že MSP budou síť 
EEN využívat v žádoucím rozsahu pouze 
tehdy, pokud organizace, jež síť EEN 
tvoří, budou posíleny a pokud bude 
zvýšena informovanost mezi MSP 
o podpůrných službách, jež může tato síť 
poskytovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. poukazuje na význam vytvoření 
zjednodušeného a transparentního 
regulačního rámce EU pro veřejné 
zakázky, aby tak MSP získaly lepší přístup 
k veřejným zakázkám, a to jak v rámci 
EU, tak ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. podporuje evropský systém 
normalizace, který systematičtěji zahrnuje 
MSP do rozhodovacích procesů, přičemž 
respektuje ověřenou zásadu vnitrostátního 
delegování; vyzývá ke snazší a levnější 
dostupnosti norem pro MSP, aby byla 
umožněna interoperabilita a aby se 
zmírnily některé podstatné překážky, jimž 
MSP na cestě k internacionalizaci čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 10 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10e. zdůrazňuje, že účinná a dostupná 
ochrana práv duševního vlastnictví je 
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klíčová pro podporu MSP v rozvoji 
nových představ a technologií jakožto 
základu pro jejich mezinárodní činnost; v 
tomto ohledu vítá podporu asistenčních 
služeb k právům duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 10 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10f. vybízí členské státy, aby aktivně 
podporovaly úlohu Komise při rozšiřování 
přístupu MSP na trhy třetích zemí na 
mezinárodních fórech a konferencích;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Kent Johansson, Phil Bennion, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen 
Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 10 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10g. důrazně naléhá na členské státy, aby 
pod dánským předsednictvím dokončily 
dohodu o společném patentovém systému, 
neboť je životně důležitý pro to, aby EU 
poskytla podnikům snadný a dostupný 
přístup k patentové ochraně na jednotném 
trhu, který bude podobný jako v případě 
jejich konkurentů v USA, Číně 
a Japonsku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Nadpis 1 – dílčí nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

BUDOUCÍ KROKY PŘÍSTUP K FINANČNÍM 
PROSTŘEDKŮM

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi, Phil Bennion

Návrh usnesení
 Bod 10 a (nový) za dílčím nadpisem 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. sdílí názor, že podpůrné programy 
financované z veřejných zdrojů by měly 
být realizovány způsobem, který bude 
z hlediska nákladů co nejúčinnější, což 
platí zvláště v době, kdy se evropské 
hospodářství stále ještě zotavuje z nejhorší 
krize, jaká je za poslední desítky let 
zasáhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) za dílčím nadpisem 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. podporuje návrh Komise na 
zintenzivnění spolupráce mezi různými 
sdruženími podniků, obchodními 
komorami a dalšími subjekty v zemích 
mimo EU s cílem usnadnit partnerství 
podniků, podporovat uskupení a získat 
přístup k novým trhům;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. doporučuje, aby Komise vzala v úvahu 
všechny rozměry internacionalizace, 
zejména vývoz a dovoz; konstatuje, že 
tento druhý rozměr není ve sdělení 
dostatečně zdůrazněn;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. doporučuje, aby Komise vzala v úvahu 
všechny rozměry internacionalizace, 
zejména vývoz a dovoz; konstatuje, že 
tento druhý rozměr není ve sdělení 
dostatečně zdůrazněn;

11. doporučuje, aby Komise vzala v úvahu 
všechny rozměry internacionalizace, 
zejména vývoz a dovoz, včetně různých 
forem hospodářských partnerství 
a spolupráce; konstatuje, že tento druhý 
rozměr není ve sdělení dostatečně 
zdůrazněn;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. přeje si, aby evropské politiky na 
podporu MSP byly více propojené, 
zejména pokud jde o inovace, růst, 
internacionalizaci, produktivitu, nesení 
nákladů a omezení byrokracie, kvalitu 
lidského kapitálu a sociální odpovědnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje racionální využívání 
rozpočtových prostředků přidělených na 
program COSME a zvláště pak 
zdůrazňuje potřebu dalšího zlepšování 
podmínek přístupu MSP k možnostem 
financování; požaduje zjednodušení 
a racionalizaci nástrojů Společenství 
umožňujících přístup k úvěrům nebo 
rizikovému kapitálu, zejména s ohledem 
na MSP s plány v oblasti 
internacionalizace;

vypouští se

Or. en

(přesunuto do jiné části)
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Pozměňovací návrh 58
Josefa Andrés Barea, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje racionální využívání 
rozpočtových prostředků přidělených na 
program COSME a zvláště pak zdůrazňuje 
potřebu dalšího zlepšování podmínek 
přístupu MSP k možnostem financování; 
požaduje zjednodušení a racionalizaci 
nástrojů Společenství umožňujících přístup 
k úvěrům nebo rizikovému kapitálu, 
zejména s ohledem na MSP s plány 
v oblasti internacionalizace;

12. konstatuje, že přístup k financování 
a úvěrům svědčí o nepřizpůsobení politik 
potřebám MSP; požaduje racionální 
využívání rozpočtových prostředků 
přidělených na program COSME a zvláště 
pak zdůrazňuje potřebu zlepšování 
podmínek přístupu MSP k možnostem 
financování; požaduje zjednodušení 
a racionalizaci nástrojů Společenství 
umožňujících přístup k úvěrům nebo 
rizikovému kapitálu, zejména s ohledem na 
MSP s plány v oblasti internacionalizace;

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje racionální využívání 
rozpočtových prostředků přidělených na 
program COSME a zvláště pak zdůrazňuje 
potřebu dalšího zlepšování podmínek 
přístupu MSP k možnostem financování; 
požaduje zjednodušení a racionalizaci 
nástrojů Společenství umožňujících přístup 
k úvěrům nebo rizikovému kapitálu, 
zejména s ohledem na MSP s plány 
v oblasti internacionalizace;

12. požaduje výrazné navýšení (100 %) 
a racionální využívání rozpočtových 
prostředků přidělených na program 
COSME a zvláště pak zdůrazňuje potřebu 
dalšího zlepšování podmínek přístupu MSP 
k možnostem financování; požaduje 
zjednodušení a racionalizaci nástrojů 
Společenství umožňujících přístup 
k úvěrům, zárukám nebo rizikovému 
kapitálu, zejména s ohledem na MSP 
s plány v oblasti internacionalizace;vyzývá 
členské státy, aby použily 1/3 svých příjmů 
z vnitrostátních daní z příjmů právnických 
osob na to, aby společně s bankami 
poskytly záruku pro malé a střední 
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podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje racionální využívání 
rozpočtových prostředků přidělených na 
program COSME a zvláště pak zdůrazňuje 
potřebu dalšího zlepšování podmínek 
přístupu MSP k možnostem financování; 
požaduje zjednodušení a racionalizaci 
nástrojů Společenství umožňujících přístup 
k úvěrům nebo rizikovému kapitálu, 
zejména s ohledem na MSP s plány 
v oblasti internacionalizace;

12. požaduje racionální využívání 
rozpočtových prostředků přidělených na 
program COSME a zvláště pak zdůrazňuje 
potřebu dalšího zlepšování podmínek 
přístupu MSP k možnostem financování
a úlohu, kterou by mohl hrát soukromý 
sektor, zejména účetní; požaduje 
zjednodušení a racionalizaci nástrojů 
Společenství umožňujících přístup 
k úvěrům nebo rizikovému kapitálu, 
zejména s ohledem na MSP s plány 
v oblasti internacionalizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá, aby nové finanční nástroje 
vytvořené v rámci programů podpory pro 
MSP, jako je např. program COSME, 
zohledňovaly nejen majetkovou situaci 
MSP, ale také „nehmotná aktiva“, aby tak 
bylo pro účely přístupu k úvěru počítáno 
s formami uznání duševního kapitálu 
MSP; 



PE489.461v01-00 32/79 AM\901723CS.doc

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je přesvědčen, že jakákoli revize 
regulace finančních trhů by měla malým 
a středním podnikům umožnit získávat 
více finančních prostředků 
prostřednictvím kapitálových trhů, aby 
byly tyto podniky méně závislé na 
bankovních úvěrech;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá ke zjednodušení a větší 
dostupnosti nástrojů EU pro MSP; 
poukazuje na to, že programy EU mohou 
být velmi často příliš byrokratické na to, 
aby je MSP mohly využít;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. vyzývá, aby byly MSP ve velké míře 
zohledněny při probíhající reformě 
strukturálních fondů, bude-li to vhodné 
a přispěje-li to k regionálním rámcovým 
podmínkám pro růst a k vytvoření 
součinnosti s dalšími programy 
a iniciativami EU; je přesvědčen, že je 
nutné omezit byrokratickou zátěž, 
například tím, že budou přijaty přiměřené 
normy pro kontrolu podniků 
a předkládání zpráv a že budou v rámci 
revize finančního nařízení zavedena 
společná pravidla pro veškeré fondy 
a programy;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. vyzývá členské státy, aby co nejdříve 
do vnitrostátního práva provedly směrnici 
o opožděných platbách s cílem pomoci 
poskytnout MSP další likviditu za stávající 
hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh usnesení
Bod 12 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12e. požaduje účinnější, jednodušší a lépe 
koordinované nástroje EU věnované 
přístupu k úvěrům nebo rizikovému 
kapitálu, zejména pro MSP s plány na 
internacionalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 12 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12f. požaduje účinné záruky pro portfolio 
MSP s ohledem na přísnější kapitálové 
požadavky pro banky jakožto součást 
provádění dohody Bazilej III a procesu 
snižování zadluženosti, který v současné 
době probíhá v řadě bank, přičemž zvažuje 
kumulativní účinek právních předpisů 
o finančních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na význam podnikatelů 
s kvalifikací a odborným vzděláním, jež 

vypouští se
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jsou pro zvládání výzev mezinárodního 
obchodu nezbytné; vyzývá Komisi, aby
podpořila program Erasmus pro mladé 
podnikatele a zvážila možnost vytvoření 
programu Erasmus Mundus pro 
podnikatele, který by nadaným 
podnikatelům umožňoval načerpat 
zkušenosti s centry excelence za 
hranicemi EU a stát se součástí jejich sítí;

Or. en

(přesunuto do jiné části)

Pozměňovací návrh 69
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na význam podnikatelů 
s kvalifikací a odborným vzděláním, jež 
jsou pro zvládání výzev mezinárodního 
obchodu nezbytné; vyzývá Komisi, aby 
podpořila program Erasmus pro mladé 
podnikatele a zvážila možnost vytvoření 
programu Erasmus Mundus pro 
podnikatele, který by nadaným 
podnikatelům umožňoval načerpat 
zkušenosti s centry excelence za hranicemi 
EU a stát se součástí jejich sítí;

13. poukazuje na význam podnikatelů 
s kvalifikací a odborným vzděláním, jež 
jsou pro zvládání výzev mezinárodního 
obchodu nezbytné; vyzývá Komisi, aby 
podpořila program Erasmus pro mladé 
podnikatele a zvážila možnost vytvoření 
programu Erasmus Mundus pro 
podnikatele, který by nadaným 
podnikatelům umožňoval načerpat 
zkušenosti s centry excelence za hranicemi 
EU a stát se součástí jejich sítí, zejména 
díky kvalitnímu kulturnímu vzdělávání 
v podnicích, jenž umožní vytvořit si 
představu o podnikání na mezinárodní 
úrovni, a získat tak nezbytné a klíčové 
nástroje pro zajištění 
konkurenceschopnosti na světovém trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na význam podnikatelů 
s kvalifikací a odborným vzděláním, jež 
jsou pro zvládání výzev mezinárodního 
obchodu nezbytné; vyzývá Komisi, aby 
podpořila program Erasmus pro mladé 
podnikatele a zvážila možnost vytvoření 
programu Erasmus Mundus pro 
podnikatele, který by nadaným 
podnikatelům umožňoval načerpat 
zkušenosti s centry excelence za hranicemi 
EU a stát se součástí jejich sítí;

13. poukazuje na význam podnikatelů 
s kvalifikací a odborným vzděláním, jež 
jsou pro zvládání výzev mezinárodního 
obchodu nezbytné; vyzývá Komisi, aby 
podpořila program Erasmus pro mladé 
podnikatele a zvážila možnost vytvoření 
programu Erasmus Mundus pro 
podnikatele, který by nadaným 
podnikatelům umožňoval načerpat 
zkušenosti s centry excelence za hranicemi 
EU a stát se součástí jejich sítí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby do programu 
Erasmus pro všechny zapojila mladé 
podnikatele a průmyslové politiky, a to 
napříč evropskými politikami, jež spadají 
pod tento program;

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá Komisí předložený návrh na 
přezkum evropské normalizace; 
zdůrazňuje potřebu jednotnějšího systému 
mezinárodních norem, který umožní 
interoperabilitu a omezí počet překážek 
bránících malým a středním podnikům 
v internacionalizaci;

vypouští se

Or. en

(přesunuto do jiné části)
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Pozměňovací návrh 72
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá Komisí předložený návrh na 
přezkum evropské normalizace; zdůrazňuje 
potřebu jednotnějšího systému 
mezinárodních norem, který umožní 
interoperabilitu a omezí počet překážek 
bránících malým a středním podnikům 
v internacionalizaci;

14. vítá Komisí předložený návrh na 
přezkum evropské normalizace, avšak je 
přesvědčen, že pokud jde o správu tohoto 
procesu, lze vykonat více pro účinnější 
přínos systému normalizace pro MSP; 
zdůrazňuje potřebu jednotnějšího systému 
mezinárodních norem, který umožní 
interoperabilitu a omezí počet překážek 
bránících malým a středním podnikům 
v internacionalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá Komisí předložený návrh na 
přezkum evropské normalizace; zdůrazňuje 
potřebu jednotnějšího systému 
mezinárodních norem, který umožní 
interoperabilitu a omezí počet překážek 
bránících malým a středním podnikům 
v internacionalizaci;

14. vítá Komisí předložený návrh na 
přezkum evropské normalizace; zdůrazňuje 
potřebu zajištění interoperability 
prostřednictvím jednotných norem, a tudíž 
omezení překážek bránících malým 
a středním podnikům v internacionalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Marian-Jean Marinescu
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že přizpůsobení 
normalizační politiky EU v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií vývoji trhu a politiky je 
klíčovým nástrojem pro zapojení MSP do 
systémů elektronického podnikání, 
elektronického obchodu a elektronické 
podpory nákladní dopravy (e-freight), do 
inteligentních dopravních systémů (ITS) 
atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že pro podporu 
internacionalizace MSP má klíčový 
význam jednoduchý a účinně fungující 
systém práv duševního vlastnictví; soudí, 
že MSP potřebují účinnou ochranu práv 
duševního vlastnictví, která podpoří rozvoj 
nových technologií jakožto základu jejich 
mezinárodních aktivit;

vypouští se

Or. en

(přesunuto do jiné části)

Pozměňovací návrh 76
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že pro podporu 
internacionalizace MSP má klíčový 
význam jednoduchý a účinně fungující 
systém práv duševního vlastnictví; soudí, 
že MSP potřebují účinnou ochranu práv 
duševního vlastnictví, která podpoří rozvoj 
nových technologií jakožto základu jejich 
mezinárodních aktivit;

15. zdůrazňuje, že pro podporu 
internacionalizace MSP má klíčový 
význam jednoduchý a účinně fungující 
systém práv duševního vlastnictví
a autorských práv; soudí, že MSP 
potřebují účinnou ochranu práv duševního 
vlastnictví, která podpoří rozvoj nových 
technologií jakožto základu jejich 
mezinárodních aktivit; podporuje nutnost 
bezprostřední shody na evropském 
patentu;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá splnění cíle minimalizovat do roku 
2012 administrativní zátěž; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby stanovila nový 
ambiciózní cíl v oblasti snižování 
administrativní zátěže v souladu se 
zásadou „Zelenou malým a středním 
podnikům“;

16. vítá splnění cíle minimalizovat do roku 
2012 administrativní zátěž, avšak je 
přesvědčen, že lze vykonat ještě mnohem 
více; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
stanovila nový ambiciózní cíl v oblasti 
snižování celkové zátěže v souladu se 
zásadou „Zelenou malým a středním 
podnikům“; vybízí Komisi, aby usilovala 
o omezení množství dokumentů 
požadovaných po malých a středních 
podnicích a aby zajistila, že těmto 
podnikům nebudou ukládány nereálné 
lhůty pro předkládání dokumentů, čímž by 
se usnadnil administrativní postup pro 
menší společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá splnění cíle minimalizovat do roku 
2012 administrativní zátěž; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby stanovila nový 
ambiciózní cíl v oblasti snižování 
administrativní zátěže v souladu se 
zásadou „Zelenou malým a středním 
podnikům“;

16. vítá splnění cíle minimalizovat do roku 
2012 administrativní zátěž; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby stanovila nový 
ambiciózní cíl v oblasti snižování 
administrativní zátěže v souladu
s iniciativou „Small Business Act“; je 
přesvědčen, že nový cíl v oblasti snižování 
zátěže by měl být cílem konečným, který 
zahrne všechny oblasti týkající se MSP 
a jenž zohlední novou právní úpravu, 
která bude přijata po stanovení cílů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá splnění cíle minimalizovat do roku 
2012 administrativní zátěž; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby stanovila nový 
ambiciózní cíl v oblasti snižování 
administrativní zátěže v souladu se zásadou 
„Zelenou malým a středním podnikům“;

16. vítá splnění cíle minimalizovat do roku 
2012 administrativní zátěž; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby stanovila nový 
ambiciózní cíl v oblasti snižování – již 
nejen kvantitativního, ale i kvalitativního 
– administrativní zátěže v souladu se 
zásadou „Zelenou malým a středním 
podnikům“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Gunnar Hökmark
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
uzavřely dohody, jež umožní malým 
a středním podnikům působit v celé 
Evropě a uvádět na trh své nápady, a to 
tak, že jim umožní lepší přístup na trhy 
a že omezí byrokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje své zklamání nad 
nedůsledným uplatňováním testu MSP ze 
strany Komise; trvá na tom, že test MSP by 
měl být v podobě samostatné kapitoly 
systematickou součástí každého posouzení 
dopadů; žádá Komisi, aby vysvětlila, proč 
nebyl žádný řádný test MSP proveden 
v případě balíčku opatření na ochranu 
osobních údajů;

17. zdůrazňuje své zklamání nad 
nedůsledným uplatňováním testu MSP ze 
strany Komise; trvá na tom, že test MSP by 
měl být v podobě samostatné kapitoly 
systematickou součástí každého posouzení 
dopadů; vyzývá Komisi, aby vysvětlila,
proč nebyl žádný řádný test MSP proveden 
v případě balíčku opatření na ochranu 
osobních údajů, a aby urychleně přijala 
konkrétní opatření pro nápravu tohoto 
opomenutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. poukazuje na to, že jakákoli odchylka 
od případné budoucí právní úpravy 
týkající se MSP a mikropodniků nebo 
zjednodušený režim v rámci této právní 
úpravy bude muset vycházet z konzultací 
se sociálními partnery a v žádném případě 
nebude smět zasahovat do práv 
pracovníků;

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Patrizia Toia, Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Josefa Andrés Barea, Teresa Riera 
Madurell

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. je přesvědčen, že test MSP by měl 
zaručit náležitý soulad evropských 
předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti při 
práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá k lepšímu přístupu MSP 
k veřejným zakázkám prostřednictvím 
výběrových řízení koncipovaných takovým 
způsobem, aby co nejvíce využila malé 
podniky, a prostřednictvím otevření služeb 
pro veřejná výběrová řízení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je přesvědčen, že koncepce, podle níž 
mají být mikropodniky automaticky
vyloučeny z veškeré navrhované 
legislativy, nepředstavuje vhodný nástroj; 
vyzývá místo toho k vytvoření 
mikrodimenze jako integrální součásti testu 
MSP, v jejímž rámci budou systematicky 
posouzeny všechny dostupné možnosti, 
jako vyloučení z oblasti působnosti nebo 
jednotlivých ustanovení, delší přechodná
období nebo méně přísný režim;

18. je přesvědčen, že koncepce, podle níž 
mají být mikropodniky vyloučeny 
z veškeré navrhované legislativy, by měla 
být pouze poslední možností, pokud jejich 
specifické potřeby není možné uspokojit 
individuálními řešeními a méně přísnými 
režimy; vyzývá místo toho k vytvoření 
mikrodimenze jako integrální součásti testu 
MSP a k systematickému posouzení všech 
dostupných možností, včetně vyloučení 
z oblasti působnosti nebo jednotlivých 
ustanovení právních předpisů, delších 
přechodných období nebo dočasného 
vynětí, jakož i legislativního přístupu 
uzpůsobeného individuálním potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je přesvědčen, že koncepce, podle níž 
mají být mikropodniky automaticky
vyloučeny z veškeré navrhované 
legislativy, nepředstavuje vhodný nástroj; 
vyzývá místo toho k vytvoření 
mikrodimenze jako integrální součásti testu 
MSP, v jejímž rámci budou systematicky 
posouzeny všechny dostupné možnosti, 

18. je přesvědčen, že mikropodniky by 
měly být vyloučeny z veškeré navrhované 
legislativy, nebo by vůči nim měl být 
uplatňován méně přísný režim, pokud 
nelze prokázat existenci jasných důvodů 
pro jejich zahrnutí, a to při náležitém 
zohlednění hodnocení dopadů; vyzývá 
k vytvoření mikrodimenze jako integrální 
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jako vyloučení z oblasti působnosti nebo 
jednotlivých ustanovení, delší přechodná 
období nebo méně přísný režim;

součásti testu MSP, v jejímž rámci budou 
systematicky posouzeny všechny dostupné 
možnosti, včetně vyloučení z oblasti 
působnosti nebo jednotlivých ustanovení, 
delších přechodných období nebo méně 
přísného režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je přesvědčen, že koncepce, podle níž 
mají být mikropodniky automaticky 
vyloučeny z veškeré navrhované 
legislativy, nepředstavuje vhodný nástroj; 
vyzývá místo toho k vytvoření 
mikrodimenze jako integrální součásti testu 
MSP, v jejímž rámci budou systematicky 
posouzeny všechny dostupné možnosti, 
jako vyloučení z oblasti působnosti nebo 
jednotlivých ustanovení, delší přechodná
období nebo méně přísný režim;

18. výrazně podporuje, aby se zpřísněné 
testy MSP zaměřily na mikropodniky; je 
však přesvědčen, že koncepce, podle níž 
mají být mikropodniky automaticky 
vyloučeny z veškeré navrhované 
legislativy, nepředstavuje vhodný nástroj; 
vyzývá místo toho k vytvoření 
mikrodimenze jako integrální součásti testu 
MSP, v jejímž rámci budou systematicky 
posouzeny všechny dostupné možnosti, 
včetně vyloučení z oblasti působnosti nebo 
jednotlivých ustanovení (např. 
prostřednictvím uplatnění pravidel de 
minimis), delších přechodných období,
méně přísného režimu nebo individuálně 
uzpůsobeného legislativního přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Josefa Andrés Barea, Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je přesvědčen, že koncepce, podle níž 
mají být mikropodniky automaticky 
vyloučeny z veškeré navrhované 
legislativy, nepředstavuje vhodný nástroj; 
vyzývá místo toho k vytvoření
mikrodimenze jako integrální součásti testu 
MSP, v jejímž rámci budou systematicky 
posouzeny všechny dostupné možnosti, 
jako vyloučení z oblasti působnosti nebo 
jednotlivých ustanovení, delší přechodná 
období nebo méně přísný režim;

18. je přesvědčen, že koncepce, podle níž 
mají být mikropodniky automaticky 
vyloučeny z veškeré navrhované 
legislativy, nepředstavuje vhodný nástroj; 
vyzývá místo toho k prostudování 
a projednání mikrodimenze jako integrální 
součásti testu MSP, v jejímž rámci budou 
systematicky posouzeny všechny dostupné 
možnosti, jako úprava oblasti působnosti 
nebo jednotlivých ustanovení, delší 
přechodná období nebo méně přísný režim;

Or. es

Pozměňovací návrh 89
Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea, Britta 
Thomsen

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že zdraví a bezpečnost 
při práci a ochranu pracovníků nelze 
považovat za administrativní zátěž; vyzývá 
Komisi, aby zjednodušila administrativní 
postupy, avšak vždy při zajištění zdraví 
a bezpečnosti při práci, a žádá o zvážení 
potřebnosti záruky přiměřených znalostí 
a zdrojů pro MSP, aby zvládly vytvořit pro 
zaměstnance náležité pracovní prostředí, 
a snížily tak náklady na nedostatečnou 
bezpečnost; tato podpora by mohla 
zahrnovat: šíření osvědčených postupů, 
školení pro zaměstnance, vytvoření 
jednoduchých nástrojů a pokynů pro 
posouzení rizik, zajištění přístupu 
k dostupným a kvalitním službám 
prevence, nabídku finančních pobídek 
atd.;

Or. en



PE489.461v01-00 46/79 AM\901723CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 90
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Teresa Riera Madurell, Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že základní práva 
pracovníků a bezpečnost a zdraví při práci 
by neměly být ohroženy omezením 
povinností týkajících se vedení 
dokumentace a předkládání zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě žádá, aby se zlepšila účinnost 
provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátním právu; vyzývá Komisi, aby 
zvážila možnost předkládání většího počtu
legislativních návrhů formou nařízení; 
žádá Komisi, aby posoudila, do jaké míry 
lze stanovit uplatňování „kontrolního 
seznamu pro správné provádění právních 
předpisů EU“ jako požadavek;

19. naléhavě žádá, aby se zlepšila účinnost 
provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátním právu; vyzývá Komisi, aby 
zvážila možnost předkládání legislativních 
návrhů, jejichž forma by měla záviset na 
příslušné oblasti politiky; v tomto ohledu 
žádá, aby jakékoli právní předpisy 
v oblasti práva společností, pracovního 
práva či zdraví a bezpečnosti při práci 
měly formu směrnice o minimálních 
požadavcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. naléhavě žádá, aby se zlepšila účinnost 
provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátním právu; vyzývá Komisi, aby 
zvážila možnost předkládání většího počtu 
legislativních návrhů formou nařízení; 
žádá Komisi, aby posoudila, do jaké míry 
lze stanovit uplatňování „kontrolního 
seznamu pro správné provádění právních 
předpisů EU“ jako požadavek;

19. zdůrazňuje potřebu zlepšit účinnost 
provádění právních předpisů EU ve 
vnitrostátním právu; vyzývá Komisi, aby 
více harmonizovala právní předpisy za 
účelem omezení prostoru pro přidávání 
dodatečných požadavků při provádění 
právních předpisů do vnitrostátního práva 
(tzv. gold plating) a aby systematičtěji 
využívala testů MSP; žádá Komisi, aby 
posoudila, do jaké míry lze stanovit 
uplatňování „kontrolního seznamu pro 
správné provádění právních předpisů 
EU“[1] jako požadavek vůči členským 
státům, který bude mít přínos pro jednotný 
trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá vlády členských států, 
aby uplatňovaly přístup „dodržuj nebo 
vysvětli“, podobně jako je tomu 
v ustanoveních v oblasti správy a řízení 
společností; zdůrazňuje, že vlády by 
v souladu s tímto přístupem měly řádně 
odůvodňovat dodatečná prováděcí 
ustanovení, která nejsou požadována 
právními předpisy EU;

20. naléhavě vyzývá vlády členských států, 
aby přijaly srovnávací tabulky pro 
uplatňování právních předpisů EU; 
zdůrazňuje, že vlády by na základě tohoto 
přístupu měly řádně odůvodňovat 
dodatečná prováděcí ustanovení, která 
nejsou požadována právními předpisy EU;

Or. en



PE489.461v01-00 48/79 AM\901723CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 94
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje politování nad tím, že pouze 
několik členských států začlenilo test MSP 
do svého vnitrostátního procesu 
rozhodování; vyzývá Komisi, aby 
stanovila minimální požadavky na 
systematické uplatňování testu MSP na 
vnitrostátní úrovni;

21. vyjadřuje politování nad tím, že pouze 
několik členských států systematicky 
uplatňuje test MSP ve svém vnitrostátním
procesu rozhodování; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh minimálních požadavků
na uplatňování testu MSP na vnitrostátní 
úrovni, a to na základě testu MSP 
uplatňovaného Komisí a vnitrostátních 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje politování nad tím, že pouze 
několik členských států začlenilo test MSP 
do svého vnitrostátního procesu 
rozhodování; vyzývá Komisi, aby stanovila 
minimální požadavky na systematické 
uplatňování testu MSP na vnitrostátní 
úrovni;

21. vyjadřuje politování nad tím, že pouze 
několik členských států začlenilo test MSP 
do svého vnitrostátního procesu 
rozhodování; vyzývá Komisi, aby stanovila 
minimální požadavky na systematické 
uplatňování testu MSP na vnitrostátní 
úrovni a shromažďovala a propagovala 
osvědčené postupy a vytvořila pokyny 
týkající se tohoto uplatňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Paul Rübig
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje politování nad tím, že pouze 
několik členských států začlenilo test MSP 
do svého vnitrostátního procesu 
rozhodování; vyzývá Komisi, aby 
stanovila minimální požadavky na 
systematické uplatňování testu MSP na 
vnitrostátní úrovni;

21. vyjadřuje politování nad tím, že pouze 
několik členských států začlenilo test MSP 
do svého vnitrostátního procesu 
rozhodování; vyzývá Komisi a Radu, aby 
předložily návrh minimálních požadavků
na systematické uplatňování testu MSP na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá ke kontrole kvality stávajících 
právních předpisů EU s cílem odstranit 
rozpory a zastaralá a neúčinná pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. výrazně podporuje pravidlo „one in, 
one out“ jakožto vůdčí zásadu pro právní 
předpisy EU týkající se jednotného trhu, 
aby se zajistilo, že žádné nové právní 
předpisy, jež by znamenaly pro malé 
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a střední podniky náklady, nelze přijmout, 
aniž by bylo určeno, které stávající právní 
předpisy v dané oblasti a o odpovídající 
hodnotě lze odstranit;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byla v souvislosti 
s prováděním právních předpisů posílena 
úloha sítě zmocněnců pro malé a střední 
podniky v oblasti komunikace a koordinace 
mezi členskými státy a mezi vnitrostátní 
a evropskou úrovní; požaduje, aby 
zmocněnci pro malé a střední podniky byli 
nezávislí na jednotlivých ministerstvech či 
generálních ředitelstvích a aby byli účinně
zapojeni do postupů prováděných v rámci 
testu MSP;

22. požaduje, aby byla posílena úloha sítě 
zmocněnců pro malé a střední podniky, 
neboť přináší skutečnou přidanou 
hodnotu v oblasti komunikace 
a koordinace, a to formulováním politiky 
počínaje a uplatňováním právních 
předpisů konče; požaduje, aby zmocněnci 
pro malé a střední podniky byli významně 
zapojeni do postupů prováděných v rámci 
testu MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byla v souvislosti 
s prováděním právních předpisů posílena 
úloha sítě zmocněnců pro malé a střední 
podniky v oblasti komunikace a koordinace 
mezi členskými státy a mezi vnitrostátní 
a evropskou úrovní; požaduje, aby 

22. požaduje, aby byla v souvislosti 
s prováděním právních předpisů posílena 
úloha sítě zmocněnců pro malé a střední 
podniky v oblasti komunikace a koordinace 
mezi členskými státy a mezi vnitrostátní 
a evropskou úrovní; požaduje, aby 
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zmocněnci pro malé a střední podniky byli 
nezávislí na jednotlivých ministerstvech či 
generálních ředitelstvích a aby byli účinně 
zapojeni do postupů prováděných v rámci 
testu MSP;

zmocněnci pro malé a střední podniky byli 
nezávislí na jednotlivých ministerstvech či 
generálních ředitelstvích a aby byli účinně 
zapojeni do postupů prováděných v rámci 
testu MSP; v zájmu podpory 23 milionů 
MSP v Evropské unii naléhavě žádá 
o posílení organizací občanské společnosti 
působících v dotčených oblastech a 
o jejich zapojení do správních 
a legislativních postupů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 101
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byla v souvislosti 
s prováděním právních předpisů posílena 
úloha sítě zmocněnců pro malé a střední 
podniky v oblasti komunikace a koordinace 
mezi členskými státy a mezi vnitrostátní 
a evropskou úrovní; požaduje, aby 
zmocněnci pro malé a střední podniky byli 
nezávislí na jednotlivých ministerstvech či 
generálních ředitelstvích a aby byli účinně 
zapojeni do postupů prováděných v rámci 
testu MSP;

22. požaduje, aby byla v souvislosti 
s prováděním právních předpisů posílena 
úloha sítě zmocněnců pro malé a střední 
podniky v oblasti komunikace a koordinace 
mezi členskými státy a mezi vnitrostátní 
a evropskou úrovní; vyzývá Komisi 
a vnitrostátní orgány, aby zajistily, aby 
zmocněnci pro malé a střední podniky 
mohli jednat nezávisle a sledovat 
průřezový přístup při zajišťování toho, 
aby zájmy MSP byly zohledňovány ve 
všech oblastech vytváření práva a politiky; 
trvá na tom, aby byli zmocněnci pro malé 
a střední podniky účinně zapojeni do 
postupů prováděných v rámci testu MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. bere na vědomí současné hodnocení 
definice MSP, která již nyní zahrnuje více 
než 99 % všech podniků v EU; zdůrazňuje, 
že cílem veškerých úprav by mělo být
zvýšení pružnosti a omezení překážek růstu 
(např. formou prodloužení přechodných 
období na 3 roky), přizpůsobení horních 
mezí obratu a rozvahy hospodářskému 
vývoji a umožnění diferencovanějšího 
přístupu k jednotlivým podkategoriím;

23. bere na vědomí současné hodnocení 
definice MSP, která již nyní zahrnuje více 
než 99 % všech podniků v EU; vyzývá 
Komisi, aby posoudila dopad zvýšení 
pružnosti a zmírnění překážek růstu (např. 
tím, že bude o kritériích uvažovat jako 
o alternativních, a nikoli kumulativních, 
a prodloužením přechodných období na 3 
roky) a přizpůsobení horních mezí obratu 
a rozvahy hospodářskému vývoji a aby 
umožnila diferencovanější přístup
k jednotlivým podkategoriím;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. oceňuje plány na vytvoření samostatné 
střední kategorie (střední horní hranice) 
pro společnosti do 1 000 zaměstnanců; 
trvá na tom, že nové kategorie nesmí 
oslabit účinnost definice MSP a měly by 
být uplatňovány v omezeném počtu 
oblastí, jako je přístup k financování 
aktivit v oblasti výzkumu a vývoje 
a internacionalizace;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Paul Rübig
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Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. oceňuje plány na vytvoření samostatné 
střední kategorie (střední horní hranice) pro 
společnosti do 1 000 zaměstnanců; trvá na 
tom, že nové kategorie nesmí oslabit 
účinnost definice MSP a měly by být 
uplatňovány v omezeném počtu oblastí, 
jako je přístup k financování aktivit 
v oblasti výzkumu a vývoje 
a internacionalizace;

24. navrhuje vytvoření samostatné střední 
kategorie (střední horní hranice) pro účely 
internacionalizace podpory pro 
společnosti do 1000 zaměstnanců; to by 
umožnilo snadno rozlišit mezi MSP 
a střední kategorií, avšak tato kategorie by
měla být uplatňována v omezeném počtu 
oblastí, jako je přístup k financování aktivit 
v oblasti výzkumu a vývoje 
a internacionalizace, strukturních fondů a 
fondu soudržnosti; trvá na tom, že žádná 
taková nová kategorie nesmí být součástí 
definice MSP, ani nesmí oslabovat její 
účinnost; má za to, že neexistuje důkaz, že 
by se podniky střední kategorie potýkaly 
s podobnými nedostatky trhu jako MSP, 
pokud jde o přístup k financování; 

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. oceňuje plány na vytvoření samostatné
střední kategorie (střední horní hranice) 
pro společnosti do 1 000 zaměstnanců; trvá 
na tom, že nové kategorie nesmí oslabit 
účinnost definice MSP a měly by být 
uplatňovány v omezeném počtu oblastí, 
jako je přístup k financování aktivit 
v oblasti výzkumu a vývoje 
a internacionalizace;

24. vyzývá Komisi, aby posoudila 
potenciální přínosy doplnění definice 
MSP novou, střední kategorií (střední 
horní hranice) pro společnosti do 1 000 
zaměstnanců; trvá na tom, že žádné nové 
kategorie nesmí oslabit účinnost definice 
MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. oceňuje plány na vytvoření samostatné 
střední kategorie (střední horní hranice) pro 
společnosti do 1 000 zaměstnanců; trvá na 
tom, že nové kategorie nesmí oslabit 
účinnost definice MSP a měly by být 
uplatňovány v omezeném počtu oblastí, 
jako je přístup k financování aktivit 
v oblasti výzkumu a vývoje 
a internacionalizace;

24. oceňuje plány na vytvoření samostatné 
střední kategorie (střední horní hranice) pro 
společnosti do 1 000 zaměstnanců; trvá na 
tom, že nové kategorie nesmí být součástí 
definice MSP, ani oslabit její účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v souvislosti s vývozem a dovozem 
vytvořily v rámci Schengenské dohody 
vlastní vízový režim;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje význam jednotného trhu jako 
klíčového činitele umožňujícího 
nejpříznivější prostředí pro MSP; vyjadřuje 
politování nad tím, že v mnoho oblastech 
dosud nevznikl, zejména pokud jde jeho 
digitální dimenzi; vyzývá Komisi, aby se 
zasazovala o vytvoření jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, aby členské 
státy přiměla k uplatňování stávajících 
právních předpisů a vypracovala nové 
návrhy v případech, kde právní předpisy 
pro vnitřní trh stále ještě chybí;

25. podtrhuje význam jednotného trhu jako 
klíčového činitele umožňujícího 
nejpříznivější prostředí pro MSP; vyjadřuje 
politování nad tím, že v mnoho oblastech 
dosud nevznikl, zejména pokud jde jeho 
digitální dimenzi; vyzývá Komisi, aby se 
zasazovala o vytvoření jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, aby členské 
státy přiměla k uplatňování stávajících 
právních předpisů a vypracovala nové 
návrhy v případech, kde právní předpisy 
pro vnitřní trh stále ještě chybí; přístup 
MSP k veřejným zakázkám by měl být 
zjednodušen tím, že bude uplatňována 
zásada „pouze jednou“, že budou 
využívány systémy elektronického přenosu 
a že bude uveden do praxe Evropský 
kodex osvědčených postupů, který 
usnadňuje přístup malých a středních 
podniků k veřejným zakázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje význam jednotného trhu jako 
klíčového činitele umožňujícího 
nejpříznivější prostředí pro MSP; vyjadřuje 
politování nad tím, že v mnoho oblastech 
dosud nevznikl, zejména pokud jde jeho 
digitální dimenzi; vyzývá Komisi, aby se 
zasazovala o vytvoření jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, aby členské 
státy přiměla k uplatňování stávajících 
právních předpisů a vypracovala nové 
návrhy v případech, kde právní předpisy 
pro vnitřní trh stále ještě chybí;

25. podtrhuje význam jednotného trhu jako 
klíčového činitele umožňujícího 
nejpříznivější prostředí pro MSP; vyjadřuje 
politování nad tím, že v mnoho oblastech 
dosud nevznikl, zejména pokud jde jeho 
digitální dimenzi; vyzývá Komisi, aby se 
zasazovala o vytvoření jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, a to pomocí 
komunikační infrastruktury 
předpokládající rozšíření širokopásmové 
sítě a podporující univerzální přístup 
k informačním a komunikačním 
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technologiím, a aby členské státy přiměla 
k uplatňování stávajících právních předpisů 
a vypracovala nové návrhy v případech, 
kde právní předpisy pro vnitřní trh stále 
ještě chybí;

Or. it

Pozměňovací návrh 110
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje význam jednotného trhu jako 
klíčového činitele umožňujícího 
nejpříznivější prostředí pro MSP; vyjadřuje 
politování nad tím, že v mnoho oblastech 
dosud nevznikl, zejména pokud jde jeho 
digitální dimenzi; vyzývá Komisi, aby se 
zasazovala o vytvoření jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, aby členské 
státy přiměla k uplatňování stávajících 
právních předpisů a vypracovala nové 
návrhy v případech, kde právní předpisy 
pro vnitřní trh stále ještě chybí;

25. podtrhuje význam jednotného trhu jako 
klíčového činitele umožňujícího 
nejpříznivější prostředí pro MSP; vyjadřuje 
politování nad tím, že v mnoho oblastech 
dosud nevznikl, zejména pokud jde jeho 
digitální dimenzi; vyzývá Komisi, aby se 
zasazovala o vytvoření jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, aby členské 
státy přiměla k uplatňování stávajících 
právních předpisů a vypracovala nové 
návrhy pouze v případech, kde právní 
předpisy sníží náklady a byrokracii při 
podnikání; je přesvědčen, že by Komise 
měla naléhavě přezkoumat stávající 
právní předpisy s cílem omezit byrokracii 
a náklady pro MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podtrhuje význam jednotného trhu jako 
klíčového činitele umožňujícího 
nejpříznivější prostředí pro MSP; vyjadřuje 
politování nad tím, že v mnoho oblastech 
dosud nevznikl, zejména pokud jde jeho 
digitální dimenzi; vyzývá Komisi, aby se 
zasazovala o vytvoření jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, aby členské 
státy přiměla k uplatňování stávajících 
právních předpisů a vypracovala nové 
návrhy v případech, kde právní předpisy 
pro vnitřní trh stále ještě chybí;

25. podtrhuje význam jednotného trhu jako 
klíčového činitele umožňujícího 
nejpříznivější prostředí pro MSP; vyjadřuje 
politování nad tím, že v mnoho oblastech 
dosud nevznikl, zejména jeho digitální 
dimenze; vyzývá proto Komisi, aby se 
zasazovala o vytvoření jednotného 
digitálního trhu do roku 2015, aby členské 
státy přiměla k provedení stávajících 
právních předpisů a vypracovala nové 
návrhy v případech, kde právní předpisy 
pro vnitřní trh stále ještě chybí;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby urychlila 
vysokorychlostní širokopásmové spojení 
v regionech EU ve snaze zajistit co 
největší zapojení MSP do digitalizujícího 
se vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. uznává, že tzv. cloud computing může 
značně zvýšit účinnost a produktivitu 
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MSP; vyzývá tudíž Evropskou komisi, aby 
vytvořila celoevropský rámec pro tzv. 
cloud computing, který bude otevřený pro 
další globální vzdálené servery;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že EU zaostává za globálními hráči, jako 
je Japonsko a Jižní Korea, neboť pouze 
2 % internetových spojení probíhá po 
vláknu; vyzývá tudíž členské státy 
a Evropskou komisi, aby urychlily šíření 
a navazování vysokorychlostního 
širokopásmového připojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. uznává, že elektronický obchod je 
užitečným nástrojem pro MSP, které mají 
v úmyslu vstoupit na nové trhy
a rozšiřovat svou zákaznickou základnu; 
vyzývá tudíž Komisi, aby usnadnila 
přeshraniční elektronických obchod, 
například vytvořením spolehlivého, 
bezpečného a účinného on-line 
platebního systému;
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Or. en

Pozměňovací návrh 116
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 25 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25d. zdůrazňuje, že je naléhavě potřeba, 
aby EU zajistila, aby MSP a podnikatelé 
měli důvěru a prostředky k on-line 
obchodu s cílem posílit přeshraniční 
obchod; vyzývá tudíž ke zjednodušení 
systémů poskytování licencí a k vytvoření 
účinného rámce pro autorské právo;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 25 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25e. vyzývá Komisi, aby podpořila volný 
pohyb služeb prostřednictvím rozšíření 
a plného provedení směrnice o službách, 
aby tak MSP a podnikatelé dostali 
reálnou možnost šířit a prodávat služby 
a produkty 500 milionům zákazníků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vybízí Generální sekretariát Komise, 
aby ve spolupráci s podnikovými 
sdruženími a dalšími zainteresovanými 
subjekty zavedl ocenění, které bude 
každoročně udělováno v rámci Kolegia 
komisařů jako projev uznání tomu členovi, 
který dokázal nejúčinnějším 
a neúspěšnějším způsobem uplatnit zásadu 
„Zelenou malým a středním podnikům“;

26. vybízí Generální sekretariát Komise, 
aby ve spolupráci s podnikovými 
sdruženími a dalšími zainteresovanými 
subjekty zavedl ocenění, které bude 
každoročně udělováno v rámci Kolegia 
komisařů jako projev uznání tomu členovi 
nebo členskému státu v rámci evropského 
semestru, který dokázal nejúčinnějším 
a neúspěšnějším způsobem uplatnit zásadu 
„Zelenou malým a středním podnikům“;

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá sdělení Komise o posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; vyjadřuje politování nad tím, že 
v něm není zmíněn pojem hodnocení 
konkurenceschopnosti ani následného 
hodnocení právních předpisů s dopadem 
na průmysl; vyzývá Komisi, aby podávala 
pravidelné zprávy o pokroku dosaženém 
na tomto poli;

27. vítá nový program pro 
konkurenceschopnost MSP (COSME); 
poukazuje na úspěšná opatření CIP, jako 
je například Skupina nezávislých 
zúčastněných stran na vysoké úrovni pro 
snižování administrativní zátěže, 
Evropská podniková síť a finanční 
nástroje pro zajištění financování 
vlastního kapitálu a úvěrů, jež by měla 
v rámci nového programu pokračovat 
a být dále posilována; zdůrazňuje, že 
veškeré nástroje, zejména ty nefinanční, 
by měly vycházet z kritického posouzení 
CIP a být přijaty v úzké spolupráci 
s organizacemi MSP; zdůrazňuje potřebu 
vyčlenit ve víceletém finančním rámci 
dostatečné rozpočtové prostředky na 
program COSME, zejména co se týká 
závažných selhání trhu ovlivňujících 
financování MSP, a potřebu navýšit 
podporu EU pro převody podniků; v tomto 
ohledu je přesvědčen, že je žádoucí dále se 
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zabývat vymezením hranic mezi 
programem COSME a Horizont 2020, 
pokud jde o jejich náplň a rozpočet, aby se 
tak usnadnila orientace a zajistilo se 
dostatečné financování MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá sdělení Komise o posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; vyjadřuje politování nad tím, že 
v něm není zmíněn pojem hodnocení 
konkurenceschopnosti ani následného 
hodnocení právních předpisů s dopadem 
na průmysl; vyzývá Komisi, aby podávala 
pravidelné zprávy o pokroku dosaženém na 
tomto poli;

27. vítá sdělení Komise o posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; uznává, že Komise začala 
s prováděním hodnocení 
konkurenceschopnosti a následného 
hodnocení právních předpisů; trvá na tom, 
aby Komise tento koncept důsledně 
a náležitě uplatňovala, a to i v případech, 
v nichž mají změny prováděcích 
ustanovení k evropským právním 
předpisům dopad na 
konkurenceschopnost průmyslu (např. při 
změně pravidel pro dražby v rámci 
systému obchodování s emisemi); vyzývá 
Komisi, aby podávala pravidelné zprávy 
o pokroku dosaženém na tomto poli;

Or. de

Pozměňovací návrh 121
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá sdělení Komise o posílení 27. vítá sdělení Komise o posílení 
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konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; vyjadřuje politování nad tím, že 
v něm není zmíněn pojem hodnocení 
konkurenceschopnosti ani následného 
hodnocení právních předpisů s dopadem na 
průmysl; vyzývá Komisi, aby podávala 
pravidelné zprávy o pokroku dosaženém na 
tomto poli;

konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; uznává, že Komise začala 
s uplatňováním pojmu hodnocení 
konkurenceschopnosti a následného 
hodnocení právních předpisů s dopadem na 
průmysl; trvá na tom, aby tyto pojmy byly 
důsledně a náležitě uplatňovány, a to 
i v případech změn prováděcích 
ustanovení evropských právních předpisů 
(včetně pravidel pro dražby v rámci 
systému obchodování s emisemi) vyzývá 
Komisi, aby podávala pravidelné zprávy 
o pokroku dosaženém na tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vítá sdělení Komise o posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; vyjadřuje politování nad tím, že 
v něm není zmíněn pojem hodnocení 
konkurenceschopnosti ani následného 
hodnocení právních předpisů s dopadem 
na průmysl; vyzývá Komisi, aby podávala 
pravidelné zprávy o pokroku dosaženém na 
tomto poli;

27. vítá sdělení Komise o posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; vyzývá Komisi, aby podávala 
pravidelné zprávy o pokroku dosaženém na 
tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že volný obchod 
a přístup na globální trhy je důležitým 
katalyzátorem pracovních příležitostí 
a růstu a rozhodujícím faktorem, který 
umožní evropským MSP stát se světovou 
špičkou; zdůrazňuje tudíž význam 
pokroku v obchodních jednáních, která by 
ještě více omezila regulační překážky 
obchodu, jež mají nerovnoměrný tíživý 
dopad na MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá skutečnost, že Komise ve svých 
různých strategiích a sděleních uznala 
význam výrobního odvětví pro udržitelný 
růst a zaměstnanost v EU; opakovaně 
zdůrazňuje potřebu integrované 
průmyslové politiky vycházející ze zásad 
sociálně tržního hospodářství;

28. vítá sdělení Komise o posílení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu; vyjadřuje politování nad tím, že 
v něm není zmíněn pojem hodnocení 
konkurenceschopnosti ani následného 
hodnocení právních předpisů s dopadem 
na průmysl; vyzývá Komisi, aby v rámci 
posuzování dopadů aktivně uplatňovala 
hodnocení konkurenceschopnosti a aby 
podávala pravidelné zprávy o pokroku 
dosaženém na tomto poli; vyzývá rovněž 
členské státy, aby toto hodnocení 
uplatňovaly při provádění právních 
předpisů EU do vnitrostátního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Reinhard Bütikofer
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vítá skutečnost, že Komise ve svých 
různých strategiích a sděleních uznala 
význam výrobního odvětví pro udržitelný 
růst a zaměstnanost v EU; opakovaně 
zdůrazňuje potřebu integrované 
průmyslové politiky vycházející ze zásad 
sociálně tržního hospodářství;

28. vítá skutečnost, že Komise ve svých 
různých strategiích a sděleních uznala 
význam výrobního odvětví pro udržitelný 
růst a zaměstnanost v EU; opakovaně 
zdůrazňuje potřebu integrované 
průmyslové politiky vycházející ze zásad 
sociálně tržního hospodářství a podpory 
přechodu k udržitelnému a odolnému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že je důležité podpořit na 
místní a regionální úrovni zapojení MSP 
do plánů pro energetickou účinnost 
a životní prostředí, neboť uplatnění 
v těchto odvětvích výrazně posílí obchodní 
příležitosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 127
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že je důležité podpořit na 
místní a regionální úrovni zapojení MSP 
do plánů pro energetickou účinnost 
a životní prostředí, neboť uplatnění 
v těchto odvětvích výrazně posílí obchodní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Phil Bennion, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že východisko 
z hospodářské krize nabízí pouze rozvoj 
podnikání a malých a středních podniků; 
podtrhuje význam využití podnikatelského 
potenciálu mladých lidí, žen a migrantů;

29. domnívá se, že východisko 
z hospodářské krize může nabídnout pouze 
podnikání a správné rámcové podmínky 
pro konkurenceschopnost a růst malých 
a středních podniků; podtrhuje potřebu 
zabývat se podnikatelským potenciálem 
v oblastech, kde se míra zakládání malých 
a středních podniků pohybuje pod 
průměrem ve všech složkách společnosti 
i u zvláštních cílových skupin, zejména 
u mladých lidí a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že východisko 
z hospodářské krize nabízí pouze rozvoj 
podnikání a malých a středních podniků; 
podtrhuje význam využití podnikatelského 
potenciálu mladých lidí, žen a migrantů;

29. domnívá se, že východisko 
z hospodářské krize nabízí rozvoj 
podnikání a malých a středních podniků
a investice do ekologické a inteligentní 
infrastruktury; podtrhuje význam využití 
podnikatelského potenciálu mladých lidí, 
žen a migrantů;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že východisko
z hospodářské krize nabízí pouze rozvoj 
podnikání a malých a středních podniků; 
podtrhuje význam využití podnikatelského 
potenciálu mladých lidí, žen a migrantů;

29. domnívá se, že cestu z hospodářské 
krize může velmi usnadnit rozvoj 
podnikání a malých a středních podniků; 
podtrhuje význam využití podnikatelského 
potenciálu mladých lidí, žen a migrantů;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že východisko 
z hospodářské krize nabízí pouze rozvoj 
podnikání a malých a středních podniků; 
podtrhuje význam využití podnikatelského 
potenciálu mladých lidí, žen a migrantů;

29. domnívá se, že východisko 
z hospodářské krize nabízí pouze rozvoj 
podnikání a malých a středních podniků; 
podtrhuje význam podpory
podnikatelského potenciálu mladých lidí, 
žen a migrantů;
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Or. it

Pozměňovací návrh 132
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. poukazuje na význam podnikatelů 
s kvalifikací a odborným vzděláním, jež 
jsou pro zvládání výzev mezinárodního 
obchodu nezbytné; vyzývá Komisi, aby 
podpořila program Erasmus pro mladé
podnikatele a zvážila možnost vytvoření 
programu Erasmus Mundus pro 
podnikatele, který by nadaným 
podnikatelům umožňoval načerpat 
zkušenosti v centrech excelence za 
hranicemi EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá členské státy, aby za 
účelem další podpory podnikání 
uskutečňovaly ambiciózní programy 
založené na pobídkách; žádá, aby součástí 
těchto programů byla opatření, která zlepší 
přístup k financování, zjednoduší 
administrativní požadavky a zahrnou do 
školních osnov větší podíl podnikatelského 
vzdělání;

30. zdůrazňuje, že činnost EU ohledně 
malých a středních podniků nenahrazuje, 
nýbrž doplňuje opatření členských států 
regionů; v zájmu posílení těchto opatření 
by členské státy více podporující MSP 
měly v souladu se zásadou „více za více 
a méně za méně“ obdržet větší podporu 
EU; naléhavě tudíž vyzývá členské státy, 
aby za účelem další podpory podnikání 
uskutečňovaly ambiciózní programy 
založené na pobídkách; žádá, aby součástí 
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těchto programů byla opatření, která zlepší 
přístup k financování, zjednoduší 
administrativní požadavky a zahrnou do 
školních osnov větší podíl podnikatelského 
vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá členské státy, aby za 
účelem další podpory podnikání 
uskutečňovaly ambiciózní programy 
založené na pobídkách; žádá, aby součástí 
těchto programů byla opatření, která zlepší 
přístup k financování, zjednoduší 
administrativní požadavky a zahrnou do 
školních osnov větší podíl podnikatelského 
vzdělání;

30. naléhavě vyzývá členské státy, aby za 
účelem další podpory podnikání 
uskutečňovaly ambiciózní programy 
založené na pobídkách; žádá, aby součástí 
těchto programů byla opatření, která zlepší 
přístup k financování, zjednoduší 
administrativní požadavky a zahrnou do 
školních osnov větší podíl podnikatelského 
vzdělání; domnívá se, že by tato opatření 
měla podporovat iniciativy soukromého 
sektoru, jako jsou partnerství mezi 
bankami a účetními, které umožní zkrátit 
lhůty nezbytné pro získání menších 
finančních prostředků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá členské státy, aby za 
účelem další podpory podnikání 
uskutečňovaly ambiciózní programy 

30. naléhavě vyzývá členské státy, aby za 
účelem další podpory podnikání 
uskutečňovaly ambiciózní programy 
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založené na pobídkách; žádá, aby součástí 
těchto programů byla opatření, která zlepší 
přístup k financování, zjednoduší 
administrativní požadavky a zahrnou do 
školních osnov větší podíl podnikatelského 
vzdělání;

založené na pobídkách; žádá, aby součástí 
těchto programů byla opatření, která zlepší 
přístup k financování, zjednoduší 
administrativní požadavky a zahrnou do 
školních osnov větší podíl podnikatelského 
vzdělání; navrhuje, aby byla pro studenty 
na regionální úrovni pořádána otevřená 
výběrová řízení zaměřená na praxi s cílem 
vyhodnotit jejich lexikální znalosti 
a podnikavého ducha;

Or. hu

Pozměňovací návrh 136
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. naléhavě vyzývá členské státy, aby za 
účelem další podpory podnikání 
uskutečňovaly ambiciózní programy 
založené na pobídkách; žádá, aby součástí 
těchto programů byla opatření, která zlepší 
přístup k financování, zjednoduší 
administrativní požadavky a zahrnou do 
školních osnov větší podíl podnikatelského
vzdělání;

30. naléhavě vyzývá členské státy, aby za 
účelem další podpory podnikání 
uskutečňovaly ambiciózní programy 
založené na pobídkách; žádá, aby součástí 
těchto programů byla opatření, která zlepší 
přístup k financování a trhům, zjednoduší 
administrativní požadavky a lépe zahrnou 
do školních osnov na všech úrovních
podnikatelské vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. podporuje iniciativy soukromého 
sektoru, jako jsou partnerství mezi 
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bankami a účetními, jejichž cílem je 
usnadnit přístup malých a středních 
podniků a zejména mikrosubjektů 
k finančním prostředkům a zkrátit na 15 
dnů lhůtu potřebnou k získání menšího 
úvěru (do 25 000 EUR); domnívá se, že 
tato partnerství jsou účinná pro 
mikropodniky, neboť účetní připraví 
a prostřednictvím internetu poskytnou 
bankám nezbytné finanční dokumenty 
a poskytnout rovněž mírné ujištění 
ohledně výhledů předložených 
mikrosubjekty, a banky na druhou stranu 
zveřejní na internetu standardizované 
žádosti a odůvodní zamítnuté žádosti 
o financování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby se zabývala 
novými iniciativami v oblasti získávání 
finančních zdrojů pro podnikatele 
a začínající podniky, jako je například 
„crowdfunding“ (kolektivní financování), 
s cílem posoudit, jak by tyto iniciativy 
mohly být prospěšné pro MSP a zda by 
měly být podporovány; kromě toho by 
rovněž bylo zapotřebí posoudit legislativní 
rámec pro tyto postupy v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. žádá Komisi a členské státy, aby 
v příštím víceletém finančním rámci 
zajistily snazší přístup MSP k evropským 
finančním prostředkům, což by mělo 
posílit jejich přístup na vnitřní trh;

Or. ro

Pozměňovací návrh 140
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
usnadnily investiční možnosti pro 
začínající inovativní podniky, a to tím, že 
odstraní překážky, jež brání vytvoření 
celoevropského trhu s rizikovým 
kapitálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. konstatuje, že je nezbytné určit 
a odstranit překážky růstu mikropodniků 
a MSP a dalšího růstu MSP;

Or. lv



PE489.461v01-00 72/79 AM\901723CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 142
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. Naléhavě žádá Komisi, aby se 
zabývala nedostatky ve znalostech 
a dovednostech malých a středních 
podniků, pokud jde o zelené technologie, 
postupy a obchodní modely; je nutné 
zjistit potřeby v oblasti dovedností 
a odstranit nedostatky na trhu práce 
prostřednictvím strategií v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a vytváření 
programů odborné přípravy a rozvoje 
dovedností zaměřených na MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30c. je přesvědčen, že budoucí programy 
COSME a Horizont 2020 a programy 
v rámci strukturálních fondů spadající do 
příštího víceletého finančního rámce by 
měly vyčlenit dostatečné částky na 
podporu MSP v inovacích a tvorbě 
pracovních míst účinným a udržitelným 
způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30d. vyzývá, aby byly pro nástroj pro MSP 
v rámci programu Horizont 2020 
vyčleněny ambiciózní rozpočtové 
prostředky, jež zajistí cílenou podporu 
těch MSP, které jsou inovativní a mají 
vysoký růstový potenciál; je přesvědčen, že 
by tento nástroj měl být provozován 
prostřednictvím jediné specializované 
struktury přizpůsobené potřebám MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vytvořila plán 
konkurenčního zdanění MSP, který bude 
členské státy motivovat k tomu, aby své 
daňové systémy přizpůsobovaly mladým 
společnostem s ohledem na snižování 
nemzdových nákladů a s ohledem na to, 
aby těmto společnostem umožnily 
ponechat si větší část svých zisků na 
investice do společnosti; navrhuje, aby 
tento plán vycházel z osvědčených postupů 
a jeho součástí byly pilotní projekty;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vytvořila plán 
konkurenčního zdanění MSP, který bude 
členské státy motivovat k tomu, aby své 
daňové systémy přizpůsobovaly mladým 
společnostem s ohledem na snižování 
nemzdových nákladů a s ohledem na to, 
aby těmto společnostem umožnily 
ponechat si větší část svých zisků na 
investice do společnosti; navrhuje, aby 
tento plán vycházel z osvědčených postupů 
a jeho součástí byly pilotní projekty;

31. vyzývá Komisi, aby vytvořila plán 
konkurenčního zdanění MSP, který bude 
členské státy motivovat k tomu, aby 
vytvořily daňové systémy uzpůsobené 
potřebám MSP a podporující kapitalizaci 
a účinnost výroby a aby své daňové 
systémy přizpůsobovaly mladým 
společnostem s ohledem na snižování 
nemzdových nákladů a s ohledem na to, 
aby těmto společnostem umožnily 
ponechat si větší část svých zisků na 
investice do společnosti; navrhuje, aby 
tento plán vycházel z osvědčených postupů 
a jeho součástí byly pilotní projekty a aby 
počítal s poměrným zdaněním příjmů, 
které podnik vytvoří a jež si ponechá, a se 
zvýhodněnou formou pro podniky 
s vyšším obratem;

Or. it

Pozměňovací návrh 147
Kent Johansson, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vytvořila plán 
konkurenčního zdanění MSP, který bude 
členské státy motivovat k tomu, aby své 
daňové systémy přizpůsobovaly mladým 
společnostem s ohledem na snižování 
nemzdových nákladů a s ohledem na to, 
aby těmto společnostem umožnily 
ponechat si větší část svých zisků na 
investice do společnosti; navrhuje, aby 

31. je přesvědčen, že reformy členských 
států, jež snižují nemzdové náklady pro 
MSP, výrazně zvyšují růstový potenciál 
těchto podniků a mohou mladým 
společnostem umožnit ponechat si větší 
část svých zisků na investice do 
společnosti;
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tento plán vycházel z osvědčených postupů 
a jeho součástí byly pilotní projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby vytvořila plán 
konkurenčního zdanění MSP, který bude 
členské státy motivovat k tomu, aby své 
daňové systémy přizpůsobovaly mladým 
společnostem s ohledem na snižování 
nemzdových nákladů a s ohledem na to, 
aby těmto společnostem umožnily 
ponechat si větší část svých zisků na 
investice do společnosti; navrhuje, aby 
tento plán vycházel z osvědčených postupů 
a jeho součástí byly pilotní projekty;

31. vyzývá Komisi, aby vytvořila plán 
konkurenčního zdanění MSP, který bude 
členské státy motivovat k tomu, aby své 
daňové systémy přizpůsobovaly mladým 
společnostem s ohledem na snižování 
nemzdových nákladů a s ohledem na to, 
aby těmto společnostem umožnily 
ponechat si větší část svých zisků na 
investice do společnosti; navrhuje, aby 
tento plán vycházel z osvědčených 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá k tomu, aby bylo vynaloženo 
více úsilí do zavedení vzájemného 
uznávání s cílem usnadnit přeshraniční 
činnost MSP; vyzývá k vytvoření 
centrálního kontaktního místa pro DPH, 
aby podnikatelé mohli plnit své povinnosti 
v původní zemi podnikání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 31 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31b. vyzývá Komisi, aby vybídla členské 
státy k vytvoření rovných podmínek pro 
všechny formy financování; je potřeba 
přijmout naléhavá opatření, aby podniky 
nebyly v takové míře závislé na dluzích; 
podporuje nastolení daňové neutrality 
mezi vlastním kapitálem a dluhem;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 31 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31c. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly kontinuitu MSP 
prostřednictvím regulačního prostředí, jež 
usnadní převody podniků; doporučuje, 
aby byly odstraněny fiskální překážky 
(dědická daň, darovací daň atd.), jež by 
mohly ohrozit kontinuitu rodinného 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 31 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31d. zdůrazňuje potřebu nižšího zdanění 
práce a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly zvláštní opatření, která v Evropě 
podpoří sociální podnikání, a to zejména 
formou lepšího zpřístupnění zdrojů 
veřejného i soukromého financování 
a zlepšením mobility a uznávání 
kvalifikovaných pracovníků;

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly zvláštní opatření, která v Evropě 
podpoří sociální podnikání, a to zejména 
formou lepšího zpřístupnění zdrojů 
veřejného i soukromého financování, 
omezením mzdové diskriminace mezi 
ženami a muži, podporou opatření 
zaměřených na sladění pracovního 
a rodinného života a zlepšením mobility 
a uznávání kvalifikovaných pracovníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 154
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Olle Schmidt, Cristian 
Silviu Buşoi

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly zvláštní opatření, která v Evropě 
podpoří sociální podnikání, a to zejména 
formou lepšího zpřístupnění zdrojů 
veřejného i soukromého financování 
a zlepšením mobility a uznávání 

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření, která v Evropě 
podpoří sociální podnikání, a to zejména 
formou lepšího zpřístupnění zdrojů 
veřejného i soukromého financování,
zlepšením mobility a uznávání 
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kvalifikovaných pracovníků; kvalifikované pracovní síly a zlepšením 
kvality a dostupnosti poradenství pro MSP 
ohledně společenské odpovědnosti 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly zvláštní opatření, která v Evropě 
podpoří sociální podnikání, a to zejména 
formou lepšího zpřístupnění zdrojů 
veřejného i soukromého financování 
a zlepšením mobility a uznávání 
kvalifikovaných pracovníků;

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly zvláštní opatření, která v Evropě 
podpoří sociální podnikání, a to zejména 
formou lepšího zpřístupnění zdrojů 
veřejného i soukromého financování 
a zlepšením mobility a uznávání 
kvalifikovaných pracovníků a učňů; to by 
nicméně nemělo vést ke kategorizaci 
„dobrých“ a „špatných“ podnikatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje význam dobře 
fungujícího zásobování surovinami, a to 
i pro středně velké průmyslové podniky;
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření pro zajištění 
udržitelného zásobování surovinami 
a zvýšení surovinové účinnosti, zejména 
prostřednictvím zajištění volného 
a spravedlivého přístupu k mezinárodně 
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obchodovaným surovinám, jakož i rozvoje 
surovinové účinnosti a recyklace při 
zohlednění poměru nákladů a přínosů;

Or. de


