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Pozměňovací návrh 78
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se zřizuje Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (2014–2020) 
(Text s významem pro EHP)

Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se zřizuje Program pro 
hospodářskou rovnováhu 
v podnikatelském prostředí: rozvoj 
mikropodniků a  malých a středních 
podniků (2014–2020) (Text s významem 
pro EHP)

Or. pt

Pozměňovací návrh 79
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise v březnu 2010 přijala sdělení 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(dále jen „strategie Evropa 2020“). Sdělení 
schválila Evropská rada v červnu 2010. 
Strategie Evropa 2020 reaguje na 
hospodářskou krizi a jejím záměrem je 
připravit Evropu na příští desetiletí. 
Vytyčuje pět ambiciózních cílů v oblasti 
klimatu a energetiky, zaměstnanosti, 
inovací, vzdělávání a sociálního 
začlenění, které mají být dosaženy do roku 
2020, a identifikuje klíčové hybatele růstu, 
které mají dodat Evropě větší dynamiku 
a větší konkurenceschopnost. Zdůrazňuje 
také význam opětovného posílení růstu 
evropského hospodářství při současném 
zajištění vysoké míry zaměstnanosti, 

(1) Strategie Evropa 2020, kterou v březnu 
2010 přijala Komise prostřednictvím 
sdělení „Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění” a již 
jednoznačně podpořila většina hlavních 
evropských podnikatelských svazů, je 
hlavním nástroje Evropské unie k podpoře 
liberalizace a privatizace veřejných služeb, 
pružnějších a přizpůsobivějších 
pracovních trhů,  omezení růstu mezd a 
otevření většiny systémů sociálního 
zabezpečení a státních zdravotních 
systémů soukromým zájmům.  
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nízkouhlíkového a energeticky účinného 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a sociální soudržnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 80
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Politiky spočívající v liberalizaci a 
privatizaci, které se uplatňují na 
nejrůznější hospodářská odvětví, jako je 
mimo jiné energetika, doprava a 
komunikace, přinesly vytváření monopolů 
a zvyšování výrobních nákladů, což má 
závažné dopady na činnosti mikropodniků 
a malých a středních podniků.  

Or. pt

Pozměňovací návrh 81
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se přispělo k posílení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků Unie, zejména malých a středních 
podniků, k pokroku ve vytváření znalostní 
společnosti a k rozvoji založenému na 
vyváženém hospodářském růstu, měl by 
být zřízen Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (dále jen 
„program“).

(6) Aby se v Unii nastolila mezi podniky 
různé velikosti ekonomická a sociální 
rovnováha a s cílem podporovat 
především vytváření, silný růst a 
dlouhodobý rozvoj mikropodniků a 
malých a středních podniků a rovněž 
pokrok ve vytváření znalostní společnosti 
a rozvoj založený na vyváženém 
hospodářském růstu, měl by být zřízen 
Program pro hospodářskou rovnováhu 
v podnikatelském prostředí:  rozvoj 
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mikropodniků a  malých a středních 
podniků (dále jen „program“). 

Or. pt

Pozměňovací návrh 82
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se přispělo k posílení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti
podniků Unie, zejména malých a středních 
podniků, k pokroku ve vytváření znalostní 
společnosti a k rozvoji založenému na 
vyváženém hospodářském růstu, měl by 
být zřízen Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (dále jen 
„program“).

(6) Aby se přispělo k posílení udržitelné 
konkurenceschopnosti podniků Unie, 
zejména malých a středních podniků, k 
podpoře stávajících malých a středních 
podniků, k povzbuzení podnikatelské 
kultury a podpoře zakládání a růstu 
malých a středních podniků, měl by být 
zřízen Program pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na malé a střední 
podniky (dále jen „program“).

Or. en

Odůvodnění

Prioritou program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky by 
měla být podpora stávajících malých a středních podniků

Pozměňovací návrh 83
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se přispělo k posílení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků Unie, zejména malých a středních 
podniků, k pokroku ve vytváření znalostní 
společnosti a k rozvoji založenému na 
vyváženém hospodářském růstu, měl by 

(6) Aby se přispělo k posílení jak
konkurenceschopnosti, tak udržitelnosti 
podniků Unie, zejména malých a středních 
podniků, k pokroku ve vytváření znalostní 
společnosti a k rozvoji založenému na 
vyváženém hospodářském růstu, měl by 
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být zřízen Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (dále jen 
„program“).

být zřízen Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (dále jen 
„program“).

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se přispělo k posílení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti
podniků Unie, zejména malých a středních 
podniků, k pokroku ve vytváření znalostní 
společnosti a k rozvoji založenému na 
vyváženém hospodářském růstu, měl by 
být zřízen Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (dále jen 
„program“).

(6) Aby se přispělo k posílení udržitelné
konkurenceschopnosti podniků Unie, 
zejména malých a středních podniků, 
k povzbuzení podnikatelské kultury a 
podpoře zakládání a růstu malých a 
středních podniků, měl by být zřízen 
Program pro konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na malé a střední podniky (dále 
jen „program“).

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby mohl tento program dosáhnout 
svých cílů a podpořilo se provádění 
iniciativy Small Business Act, mělo by být 
nejméně 0,5 % celkového rozpočtu 
víceletého finančního rámce pro období 
2014−2020 vyčleněno na provádění 
tohoto programu. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 86
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Lepší 
produktivita je hlavním zdrojem 
udržitelného růstu příjmu, který následně 
přispívá ke zlepšení životní úrovně. 
Konkurenceschopnost rovněž závisí na 
schopnosti firem plně využívat příležitosti, 
které nabízí například jednotný trh. 
Zvláště důležité je to pro malé a střední 
podniky, které představují 99 % podniků v 
Unii, aktuálně poskytují dvě ze tří 
pracovních míst v soukromém sektoru, a 
80 % nově vytvořených pracovních míst, a 
celkově přispívají více než polovinou k 
celkové přidané hodnotě, kterou vytvářejí 
podniky v Unii. Malé a střední podniky 
jsou zásadním hybatelem hospodářského 
růstu, zaměstnanosti a sociální integrace.

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Tohoto cíle 
nebylo dosaženo a naopak docházelo ke 
snižování růst, autonomie a udržitelného 
rozvoje, zejména v případě mikropodniků 
a malých a středních podniků.  Lepší 
produktivita je hlavním zdrojem 
udržitelného růstu příjmu, který následně 
přispívá ke zlepšení životní úrovně. 
Konkurenceschopnost rovněž závisí na 
schopnosti firem plně využívat příležitosti 
vytvořené v rámci ekonomicky vyváženého 
rámce pro evropský hospodářský systém.  
Zvláště důležité je to pro mikropodniky a
malé a střední podniky, které představují 
více než 99 % podniků v Unii, aktuálně 
poskytují dvě ze tří pracovních míst v 
soukromém sektoru, a více než 80 % nově 
vytvořených pracovních míst, a celkově 
přispívají více než polovinou k celkové 
přidané hodnotě, kterou vytvářejí podniky 
v Unii. Mikropodniky a malé a střední 
podniky jsou zásadním hybatelem 
hospodářského růstu, zaměstnanosti a 
sociální integrace. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson



PE491.338v01-00 8/128 AM\905685CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Lepší 
produktivita je hlavním zdrojem 
udržitelného růstu příjmu, který následně 
přispívá ke zlepšení životní úrovně. 
Konkurenceschopnost rovněž závisí na 
schopnosti firem plně využívat příležitosti, 
které nabízí například jednotný trh. Zvláště 
důležité je to pro malé a střední podniky, 
které představují 99 % podniků v Unii, 
aktuálně poskytují dvě ze tří pracovních 
míst v soukromém sektoru, a 80 % nově 
vytvořených pracovních míst, a celkově 
přispívají více než polovinou k celkové 
přidané hodnotě, kterou vytvářejí podniky 
v Unii. Malé a střední podniky jsou 
zásadním hybatelem hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a sociální integrace.

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Udržitelná 
konkurenceschopnost odráží schopnost 
dosáhnout hospodářské 
konkurenceschopnosti podniků v souladu 
s cíli udržitelného rozvoje a udržet si ji.
Lepší produktivita je hlavním zdrojem 
udržitelného růstu příjmu, který následně 
přispívá ke zlepšení životní úrovně.
Konkurenceschopnost rovněž závisí na 
schopnosti firem plně využívat příležitosti, 
které nabízí například jednotný trh. Zvláště 
důležité je to pro malé a střední podniky, 
které představují 99 % podniků v Unii, 
aktuálně poskytují dvě ze tří pracovních 
míst v soukromém sektoru, a 80 % nově 
vytvořených pracovních míst, a celkově 
přispívají více než polovinou k celkové 
přidané hodnotě, kterou vytvářejí podniky 
v Unii. Malé a střední podniky jsou 
zásadním hybatelem hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a sociální integrace.

Or. en

Odůvodnění

Úprava  pozměňovacího návrhu 3 (návrh zprávy): slovo „průmyslu” bylo nahrazeno 
„podniků”, neboť tím dojde k zahrnutí podniků ze všech hospodářských odvětví. 

Pozměňovací návrh 88
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Lepší 
produktivita je hlavním zdrojem 
udržitelného růstu příjmu, který následně 
přispívá ke zlepšení životní úrovně. 
Konkurenceschopnost rovněž závisí na 
schopnosti firem plně využívat příležitosti, 
které nabízí například jednotný trh. Zvláště 
důležité je to pro malé a střední podniky, 
které představují 99 % podniků v Unii, 
aktuálně poskytují dvě ze tří pracovních 
míst v soukromém sektoru, a 80 % nově 
vytvořených pracovních míst, a celkově 
přispívají více než polovinou k celkové 
přidané hodnotě, kterou vytvářejí podniky 
v Unii. Malé a střední podniky jsou 
zásadním hybatelem hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a sociální integrace.

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Lepší 
energetická produktivita  a produktivita 
zdrojů jsou hlavním zdrojem udržitelného 
růstu, který následně přispívá ke zlepšení 
životní úrovně. Konkurenceschopnost 
rovněž závisí na schopnosti firem plně 
využívat příležitosti, které nabízí například 
jednotný trh. Zvláště důležité je to pro 
malé a střední podniky, které představují 
99 % podniků v Unii, aktuálně poskytují 
dvě ze tří pracovních míst v soukromém 
sektoru, a 80 % nově vytvořených 
pracovních míst, a celkově přispívají více 
než polovinou k celkové přidané hodnotě, 
kterou vytvářejí podniky v Unii. Malé a 
střední podniky jsou zásadním hybatelem 
hospodářského růstu, zaměstnanosti a 
sociální integrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Ve svém sdělení „Na cestě k 
hospodářské obnově vedoucí k 
intenzivnímu růstu pracovních míst“1

Komise odhadla, že by politiky podporující 
přechod k ekologickému hospodářství, 
jako je politika účinného využívání zdrojů 
nebo politika energetické účinnosti, a 
politiky v oblasti změny klimatu mohly do 
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roku 2020 vytvořit více než 9 milionů 
pracovních míst, zejména v odvětví MSP; 
její průzkum uvádí,  že vývoj v oblasti 
zaměstnanosti v eko-odvětví byl po celou 
dobu hospodářského poklesu ve srovnání 
s mnoha jinými odvětvími pozitivní a že se 
předpokládá, že tomu tak bude i v 
budoucích letech; součástí tohoto 
programu by měly být iniciativy na úrovni 
EU umožňující využívat potenciálu 
v oblasti ekologického růstu, zejména 
v rámci MSP;
_______________
1  COM(2012)0173 v konečném znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkurenceschopnost se dostala 
v posledních letech do ohniska tvorby 
politiky Unie proto, že selhání trhu,
politická a institucionální selhání oslabují 
konkurenceschopnost podniků Unie, 
zejména malých a středních podniků.

(9) Konkurenceschopnost se dostala 
v posledních letech do ohniska tvorby 
politiky Unie proto, že selhání trhu  a 
politiky orgánů a institucí oslabují 
konkurenceschopnost podniků Unie, 
zejména mikropodniků a malých a 
středních podniků, které se každodenně 
potýkají s trhy, kterým dominují velké 
podniky a hospodářské skupiny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkurenceschopnost se dostala 
v posledních letech do ohniska tvorby 
politiky Unie proto, že selhání trhu, 
politická a institucionální selhání oslabují 
konkurenceschopnost podniků Unie, 
zejména malých a středních podniků.

(9) Konkurenceschopnost se dostala 
v posledních letech do ohniska tvorby 
politiky Unie proto, že selhání trhu, 
politická a institucionální selhání oslabují 
konkurenceschopnost podniků Unie, 
zejména malých a středních podniků, které 
jsou při svém vzniku zatíženy nadměrnou 
administrativní zátěží.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Program by se proto měl zaměřit na 
selhání trhu, jež ovlivňují 
konkurenceschopnost ekonomiky Unie 
v celosvětovém měřítku, zejména 
v důsledku problémů, jež podkopávají 
schopnost podniků soutěžit se svými 
protějšky v jiných částech světa.

(10) Program by se proto měl zaměřit na 
selhání trhu, jež ovlivňují 
konkurenceschopnost ekonomiky Unie 
v celosvětovém měřítku, zejména 
v důsledku problémů, jež podkopávají 
schopnost podniků soutěžit se svými 
protějšky v jiných částech světa, a to v 
zájmu provádění priorit strategie Evropa 
2020, jako jsou inovace, ekologické 
hospodářství a zaměstnávání mladých 
osob, uplatňování zásad iniciativy Small 
Business Act, zajištění koordinace 
s ostatními evropskými programy, 
zohlednění potřeb MSP a v zájmu 
zjednodušení a omezení administrativní 
zátěže, které čelí. 

Or. es

Pozměňovací návrh 93
Rachida Dati
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Program by se proto měl zaměřit na 
selhání trhu, jež ovlivňují 
konkurenceschopnost ekonomiky Unie 
v celosvětovém měřítku, zejména 
v důsledku problémů, jež podkopávají 
schopnost podniků soutěžit se svými 
protějšky v jiných částech světa.

(10) Program by se proto měl zaměřit na 
selhání trhu, jež ovlivňují 
konkurenceschopnost ekonomiky Unie 
v celosvětovém měřítku, zejména 
v důsledku problémů, jež podkopávají 
schopnost podniků soutěžit se svými 
protějšky v jiných částech světa. Patří 
k nim selhání související s tím, že  mezi 
EU a jejími konkurenty nepanuje 
reciprocita, pokud jde o podmínky 
přístupu na jejich trhy. 

Or. fr

Odůvodnění

Cílem činnosti EU by mělo být zajistit striktní uplatňování zásady reciprocity, přičemž cílem 
je dosáhnout skutečně spravedlivých podmínek přístupu na evropské trhy. 

Pozměňovací návrh 94
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Program by se proto měl zaměřit na 
selhání trhu, jež ovlivňují 
konkurenceschopnost ekonomiky Unie 
v celosvětovém měřítku, zejména 
v důsledku problémů, jež podkopávají 
schopnost podniků soutěžit se svými 
protějšky v jiných částech světa.

(10) Program by se proto měl zaměřit na 
selhání trhu, jež ovlivňují 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
ekonomiky Unie v celosvětovém měřítku, 
zejména v důsledku problémů, jež 
podkopávají schopnost podniků zavádět 
inovace a soutěžit se svými protějšky 
v jiných částech světa.

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Program by měl rovněž podporovat 
zjednodušování administrativy, 
přizpůsobení MSP cílům strategie EU 
2020 a zajištění přístupu MSP ke všem 
relevantním programům EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých a 
středních podniků (proto se doporučuje, 
aby zkratka MSP byla nahrazena 
zkratkou MMSP). Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. . Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 97
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům a veškerým 
souvisejícím oblastem činností. Pozornost 
je třeba věnovat specifickým rysům 
a požadavkům mladých podnikatelů, 
nových a potenciálních podnikatelů a 
podnikajících žen a také specifickým 
cílovým skupinám, jako jsou migranti 
a podnikatelé, kteří jsou příslušníky 
sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován (11) Program by měl být věnován 
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především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří 
jsou příslušníky sociálně znevýhodněných
nebo zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Komise by měla při 
provádění tohoto programu úzce zapojit 
příslušné zúčastněné strany, zejména 
zástupce organizací MSP, přičemž by se v 
maximální míře mělo využívat stávajících 
struktur.  Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat mikropodnikům, podnikům, které 
se zabývají řemeslnými činnostmi,  
samostatně výdělečným osobám, 
svobodným povoláním a sociálním 
podnikům. Pozornost je třeba věnovat 
specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a 
podnikajících žen.

Or. en

Odůvodnění

Program COSME je vytvořen specificky pro malé a střední podniky. Aby bylo možné 
dosáhnout jeho cílů, je zásadní, aby se v něm více angažovaly organizace zastupující malé a 
střední podniky. EK by měla např. podporovat spolupráci s organizacemi malých a středních 
podniků při tvorbě politik pro malé a střední podniky a zohlednit jejich názory při přípravě 
cílů ročního pracovního programu.  Je důležité objasnit, že v rámci definice MSP by se 
program COSME měl zaměřit rovněž na samostatně výdělečné osoby a svobodná povolání.  

Pozměňovací návrh 99
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
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které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání. Tato zvláštní 
pozornost by měla spočívat i v tom, že 
budou zváženy způsoby, jak podporovat 
převody podniků, vznik samostatných  a 
oddělených podniků a právo podnikatelů 
na druhou šanci. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
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také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání. Měly by být 
rovněž podporovány převody a převzetí 
podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a
podnikajících žen a také specifickým 
cílovým skupinám, jako jsou migranti 
a podnikatelé, kteří jsou příslušníky 
sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů, podnikajících 
žen, samostatně výdělečných osob a 
specifickým cílovým skupinám, jako jsou 
migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým, a rovněž zaměstnatelnosti 
mladých lidí a vzdělávání podnikatelů a 
jejich zaměstnanců. Program by měl 
povzbudit také starší občany, aby se stali a 
zůstali podnikateli a také prosazovat 
možnost druhé šance v podnikání.

Or. es

Pozměňovací návrh 102
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, jejichž zkušenosti a 
neformální sítě se mohou ukázat jako 
nedocenitelné, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům a podnikům, 
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které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

které se zabývají řemeslnými činnostmi, 
v jakémkoli odvětví činností. Pozornost je 
třeba věnovat specifickým rysům 
a požadavkům mladých podnikatelů, 
nových a potenciálních podnikatelů a 
podnikajících žen a také specifickým 
cílovým skupinám, jako jsou migranti 
a podnikatelé, kteří jsou příslušníky 
sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

(11) Program by měl být věnován 
především mikropodnikům a malým a 
středním podnikům, jež definuje 
doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 
května 2003, které se týká definice 
mikropodniků a malých a středních 
podniků. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat mikropodnikům, podnikům, které 
se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří jsou 
příslušníky sociálně znevýhodněných nebo 
zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
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druhé šance v podnikání.

Or. ro

Pozměňovací návrh 105
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vytváření seskupení MSP je 
klíčovým nástrojem sloužícím k posílení 
jejich kapacity zavádět inovace a jejich 
vstupu na zámořské trhy; je třeba 
vhodnými politikami a nástroji 
podporovat formy spolupráce mezi 
podniky, jako jsou seskupení, sítě firem a 
exportní konsorcia. 

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Program by měl financovat činnosti, 
které minimalizuje veškerou zátěž, které 
čelí MSP, a to jak regulační, tak i 
administrativní; s ohledem na často 
vysoké náklady související s dodržováním 
předpisů a na nepřímý dopad právních 
předpisů, jako je omezování rozsahu 
inovací, na MSP a především 
mikropodniky, by se program měl zabývat 
rovněž specifickými případy, kdy by tyto 
podniky mohly těžit z jednoduššího 
systému, přičemž by měly být náležitě 
zohledněna posouzení dopadu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí 
s prokazováním své úvěrové bonity a 
obtížně se dostávají k rizikovému kapitálu. 
To má nepříznivý dopad na úroveň 
a kvalitu nově zakládaných podniků a na 
růst podniků. Přínos navrhovaných 
finančních nástrojů pro Unii spočívá mimo 
jiné v posílení jednotného trhu z hlediska 
rizikového kapitálu a v rozvoji 
celoevropského finančního trhu pro malé a 
střední podniky. Opatření Unie by měla 
doplňovat využívání finančních nástrojů 
pro MSP ze strany členských států. 
Subjekty, které budou mít na starost 
provádění opatření, by měly zajistit, že se 
opatření budou vzájemně doplňovat, a 
zabránit dvojímu financování z prostředků 
EU.

(12) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí 
s prokazováním své úvěrové bonity a 
obtížně se dostávají k rizikovému kapitálu. 
To má nepříznivý dopad na úroveň 
a kvalitu nově zakládaných podniků a na 
růst podniků. Přínos navrhovaných 
finančních nástrojů pro Unii spočívá mimo 
jiné v posílení jednotného trhu z hlediska 
rizikového kapitálu a v rozvoji 
celoevropského finančního trhu pro malé a 
střední podniky. Opatření Unie by měla 
doplňovat využívání finančních nástrojů 
pro MSP ze strany členských států. 
Subjekty, které budou mít na starost 
provádění opatření, by měly zajistit, že se 
opatření budou vzájemně doplňovat, a 
zabránit dvojímu financování z prostředků 
EU. Kromě toho bude  zlepšení přístupu 
malých podniků a mikropodniků k cenově 
dostupným bankovním službám ve větším 
počtu jurisdikcí a měn klíčové pro růst 
vývozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)



PE491.338v01-00 22/128 AM\905685CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Průzkumy rovněž odhalují, že nejen 
přístup k financování, ale také 
k dovednostem, včetně řídících dovedností 
a znalostí, jsou zásadními faktory pro to, 
aby MSP získaly přístup k stávajícímu 
financování, zaváděly inovace, byly 
konkurenceschopné a rozvíjely se.  
Poskytnutí finančních nástrojů by proto 
měl doprovázet rozvoj vhodných systémů 
poradenství a odborné přípravy a 
poskytováním znalostních 
podnikatelských služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Je rovněž třeba přijmout iniciativy 
s cílem posoudit, jak by nová inovativní 
finanční opatření, jako je kolektivní 
financování (crowdfunding), mohly 
přinášet prospěch novým podnikatelům a 
MSP, zda a jak by měla být podporována 
na úrovni EU, a vyhodnotit, zda je třeba 
nového právního rámce pro strukturování  
takovýchto postupů.

Or. en

Odůvodnění

Kolektivní financování umožňuje širšímu okruhu malých investorů investovat do projektů a 
malých podniků, obvykle prostřednictvím internetových portálů.  Ve Spojených státech byly 
přijaty předpisy, jako je zákon nazvaný „nastartujme naše začínající podniky" (Jumpstart Our 
Business Startups Act)  a tzv. zákon JOBS, jejichž cílem je podpořit financování malých 
podniků a poskytnout právní rámec pro kolektivní financování, a současně zajistit ochranu 
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investorů a podporovat hospodářský růst. 

Pozměňovací návrh 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

(13) Síť Enterprise Europe Network (dále 
jen „síť“) prokázala svůj přínos pro 
evropské malé a střední podniky jako 
jediné správní či kontaktní místo pro 
podporu podniků tím, že pomáhá 
podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.
Nicméně fungování sítě je třeba dále 
optimalizovat, především navázáním užší 
spolupráce mezi sítí a vnitrostátními 
kontaktními místy strategie Horizont 
2020, a to další integrací služeb v oblasti 
internacionalizace a inovací, posílením 
spolupráce sítě s dalšími zúčastněnými 
stranami a již existujícími podpůrnými 
strukturami, posílením konzultací 
s hostitelskými organizacemi, snížením 
byrokracie, zlepšeními podpory IT a 
zviditelněním profilu sítě.  S cílem dále 
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zlepšovat výkonnost sítě by Komise měla 
ve spolupráci s organizacemi MSP a 
inovačními agenturami přezkoumat různé 
struktury řízení v celé EU. Úkoly sítě by 
měly být stanoveny v programu, a to 
včetně informací, zpětné vazby, obchodní 
spolupráce a internacionalizace služeb 
v rámci jednotného trhu a ve třetích 
zemích, inovačních služeb a služeb 
podporujících zapojení MSP do strategie 
Horizont 20202.

Or. en

(Viz článek 9a, příloha I (nový).)

Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu 7 (návrh zprávy) týkající se vnitrostátních kontaktních míst v 
rámci strategie 2020 a dodatky související s případnými zlepšení (spolupráce sítě s dalšími 
zúčastněnými stranami a již existujícími podpůrnými strukturami, integrace služeb v oblasti 
internacionalizace a inovací) a úkoly, které mají stanoveny v tomto nařízení. 

Pozměňovací návrh 111
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
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zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.
Struktura sítě Enterprise Europe Network 
však nezajišťuje stejnou kvalitu služeb 
v celé Unii.  měla by být proto posílena 
řídící struktura, pokud jde o účinnost sítě, 
s cílem omezit byrokracii, zlepšit podporu 
IT a zviditelnit profil sítě; Komise by měla 
posoudit různé řídící struktury a způsoby 
využívání v různých členských státech, 
přičemž by měla by být posílena 
spolupráce s vnitrostátními kontaktními 
místy strategie Horizont 2020. 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Je však třeba učinit více pro 
zlepšení účinnosti sítě, zejména pokud jde 
o využívání navrhovaných služeb ze strany 
MSP, přičemž další problém, který je 
třeba řešit, představuje její nerovnoměrné 
zeměpisné rozložení.  Zlepšení účinnosti 
metodik a pracovních metod a dodání 
evropského rozměru službám na podporu 
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zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

podnikání může být dosaženo pouze na 
úrovni Unie. Tato síť pomáhá zejména 
malým a středním podnikům nalézt 
partnery pro spolupráci nebo pro transfery 
technologií, pomáhá jim získat poradenství 
týkající se zdrojů financování, duševního 
vlastnictví, ekologických inovací a 
udržitelné výroby. Získává také zpětnou 
vazbu pro potřeby právních předpisů 
a norem Unie. Její jedinečné odborné 
poznatky jsou zvlášť důležité pro 
překonání informačních asymetrií a ke 
snížení transakčních nákladů spojených 
s přeshraničními transakcemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
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asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.
S cílem zajistit co nejúčinnější šíření 
informací by se měla síť Enterprise 
Europe Network zaměřit na to, aby nově 
registrovaným společnostem zasílala 
informační balíčky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.
Navzdory viditelnému úspěchu, kterého již 
bylo dosaženo, je třeba, aby byly podniky i 
nadále informovány o činnostech sítě 
EEN a plně využívaly jejího potenciálu, 
neboť nedostatek odborného poradenství 
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představuje překážku pro MSP, které 
usilují o zvyšující se růst a 
konkurenceschopnost. 

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.
Organizace zástupců MSP by měly být 
úzce zapojeny do rozvoje a fungování sítě, 
neboť jsou v těsném kontaktu s cílovou 
skupinou. 

Or. en
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Odůvodnění

Viz. dále článek 9b. 

Pozměňovací návrh 116
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo poskytující služby na
podporu podnikání tím, že pomáhá 
podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i ve třetích 
zemích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií 
v zahraničí, pomáhá jim získat poradenství 
týkající se zdrojů financování, duševního 
vlastnictví, ekologických inovací a 
udržitelné výroby. Získává také zpětnou 
vazbu pro potřeby právních předpisů 
a norem Unie. Její jedinečné odborné 
poznatky jsou zvlášť důležité pro 
překonání informačních asymetrií a ke 
snížení transakčních nákladů spojených 
s přeshraničními transakcemi. Síť rovněž 
úspěšně podporuje účast malých a 
středních podniků v programech 
financování EU, jako je sedmý rámcový 
program.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem komplexně  popsat stávající úkoly a úspěchy sítě je třeba uvést důležitý úkol, kterým je 
povzbuzení MSP k účasti na programech financování EU. 

Pozměňovací návrh 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.
Její spolupráce s dalšími iniciativami 
týkajícími se přístupu  na trh na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni má zásadní 
význam pro posílení zahraničních aktivit 
evropských MSP. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni. Pokud 
tato podpůrná a pomocná opatření 
nepřinesou očekávané výsledky, zejména 
v důsledku nadměrných bariér, kterým 
bez rozdílu čelí podniky v zahraničí, 
informuje tato síť vnitrostátní a evropské 
orgány o příslušných problémech, aby 
mohlo být zváženo přijetí vhodných 
opatření. 
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Odůvodnění

Sítě napomáhající MSP při jejich rozvoji v mezinárodním měřítku představují významný 
nástroj, který umožňuje, aby byly orgánům předávány informace spolehlivým způsobem.  Tyto 
sítě by měly být podporovány v tom, aby informovaly příslušné vnitrostátní a evropské orgány 
o veškerých obtížích, jimž MSP čelí na zahraničních trzích, aby tak tyto orgány mohly 
posoudit, zda daní obchodní partneři plní svou povinnost reciprocity. 

Pozměňovací návrh 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
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v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni. Takové 
služby by mohly mimo jiné zahrnovat 
informace o právech duševního 
vlastnictví, normách a příležitostech 
v oblasti veřejných zakázek.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění poslední věty pozměňovacího návrhu 8 (návrh zprávy): vzhledem k tomu, že v 
současné době Komise mapuje stávající podpůrné služby ve třetích zemích zapojených do  
programu pro konkurenceschopnost a inovace, není třeba, aby byl tento požadavek zahrnut 
do tohoto nařízení.  Aby se objasnilo, že navrhovaný seznam podpůrných služeb je pouze 
indikativní, bylo sousloví „by měly” nahrazeno slovy „by mohly”. 

Pozměňovací návrh 120
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. Průzkum 
Eurobarometru z roku 2012 rovněž 
prokázal nevyužitý potenciál MSP z EU v 
oblasti růstu na ekologických trzích 
v Evropě i mimo ni, pokud jde o 
zahraniční aktivity a přístup k veřejným 
zakázkám.   V souladu s iniciativou Small 
Business Act, která Unii a členské státy 
vyzvala, aby podporovaly a povzbuzovaly 
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spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

malé a střední podniky k tomu, aby 
využívaly rostoucích trhů mimo Unii, EU 
podporuje síť evropských obchodních 
organizací na více než 20 zahraničních 
trzích. Poskytuje finanční pomoc Středisku 
pro průmyslovou spolupráci mezi EU a 
Japonskem, obchodním subjektům 
v Hongkongu, Malajsii a Singapuru a 
rovněž Evropskému obchodnímu a 
technickému středisku v Indii, střediskům 
EU pro malé a střední podniky v Číně a 
Thajsku a Poradenskému centru pro malé a 
střední podniky a právo duševního 
vlastnictví v Číně. Evropská přidaná 
hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Bleskový průzkum Eurobarometru č. 342 „MSP směrem k účinností zdrojů a ekologickým 
trhům”, který proběhl v lednu a únoru 2012 a byl zveřejněn v březnu 2012. 

Pozměňovací návrh 121
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
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s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni. Takové 
služby by měly mimo jiné zahrnovat 
informace o právech duševního 
vlastnictví, normách a pravidlech a 
příležitostech v oblasti veřejných zakázek. 
Než se přistoupí k zavádění nových 
systémů měla by být posouzena účinnost 
podpůrných systémů EU na základě 
„zmapování"stávajících místních, 
regionálních, vnitrostátních a evropských 
podpůrných systémů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
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Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni. Proto 
by jako první krok před tím, než dojde 
k dalšímu zapojení Evropské komise, měl 
být vypracován seznam všech stávajících 
poradních služeb.  Dalším krokem by pak 
měly být konzultace se sdruženími MSP. 

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě (14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
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ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. Nicméně 
v budoucnosti bude 90 % růstu vytvářeno 
mimo Unii.  V souladu s iniciativou Small 
Business Act, která Unii a členské státy 
vyzvala, aby podporovaly a povzbuzovaly 
malé a střední podniky k tomu, aby 
využívaly rostoucích trhů mimo Unii, EU 
podporuje síť evropských obchodních 
organizací na více než 20 zahraničních 
trzích. Poskytuje finanční pomoc Středisku 
pro průmyslovou spolupráci mezi EU a 
Japonskem, obchodním subjektům 
v Hongkongu, Malajsii a Singapuru a 
rovněž Evropskému obchodnímu a 
technickému středisku v Indii, střediskům 
EU pro malé a střední podniky v Číně a 
Thajsku a Poradenskému centru pro malé a 
střední podniky a právo duševního 
vlastnictví v Číně. Evropská přidaná 
hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit význam trhů třetích zemí pro budoucí růst v EU. 

Pozměňovací návrh 124
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Činnosti v této oblasti mohou 
vytvářet rovné podmínky pro MSP, které 
plánují působit mimo svoji domovskou 
zemi. Takové činnosti by měly mimo jiné 
zahrnovat informace o právech duševního 
vlastnictví a technických normách.

Or. en

Odůvodnění

Práva duševního vlastnictví a technické normy často představují překážku pro zahájení 
činnosti v zahraničí.  Je proto důležité tyto aspekty jmenovitě uvést.

Pozměňovací návrh 125
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Činnosti v této oblasti mohou 
vytvářet rovné podmínky pro MSP, které 
plánují působit mimo svoji domovskou 
zemi. Takové činnosti by měly mimo jiné 
zahrnovat informace o právech duševního 
vlastnictví a technických normách.

Or. en

Odůvodnění

Práva duševního vlastnictví a technické normy často představují překážku pro zahájení 
činnosti v zahraničí.  Je proto důležité tyto aspekty jmenovitě uvést.

Pozměňovací návrh 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání. Pozornost vyžadují zejména 
zájmy malých a středních podniků 
a odvětví, ve kterých jsou malé a střední 
podniky nejaktivnější. Iniciativy na úrovni 
Unie jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky a pro 
výměnu informací a znalostí v evropském 
měřítku.

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání. Pozornost vyžadují zejména 
zájmy malých a středních podniků 
a odvětví, ve kterých jsou malé a střední 
podniky nejaktivnější. Iniciativy na úrovni 
Unie jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky a pro 
výměnu informací a znalostí v evropském 
měřítku. Je třeba rozvíjet platformy 
technologií přinášejících vůdčí pozici a 
konkurenceschopnost v řadě odvětví, které 
mají hospodářský dopad. 

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání. Pozornost vyžadují zejména 
zájmy malých a středních podniků 
a odvětví, ve kterých jsou malé a střední 
podniky nejaktivnější. Iniciativy na úrovni 
Unie jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky a pro 
výměnu informací a znalostí v evropském 
měřítku.

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání. Pozornost vyžadují zejména 
zájmy malých a středních podniků 
a odvětví, ve kterých jsou malé a střední 
podniky nejaktivnější. Komise by měla 
zajistit patřičné zapojení organizací 
zastupujících MSP a dalších aktérů, jako 
jsou normalizační orgány, odborové 
organizace a organizace z řad občanské 
společnosti, do rozvoje a provádění 
iniciativ Unie.  Iniciativy na úrovni Unie 
jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky a pro 
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výměnu informací a znalostí v evropském 
měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání. Pozornost vyžadují zejména 
zájmy malých a středních podniků 
a odvětví, ve kterých jsou malé a střední 
podniky nejaktivnější. Iniciativy na úrovni 
Unie jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky a pro 
výměnu informací a znalostí v evropském 
měřítku.

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání. Pozornost vyžadují zejména 
zájmy malých a středních podniků, 
především pokud jde o omezení 
administrativní zátěže, a odvětví, ve 
kterých jsou malé a střední podniky 
nejaktivnější. Iniciativy na úrovni Unie 
jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky a pro 
výměnu informací a znalostí v evropském 
měřítku.

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Program by měl rovněž podporovat 
rozvoj politik pro malé MSP a spolupráci 
mezi tvůrci politik a organizacemi 
zastupujícími MSP, a to například 
financováním setkání, zpráv a databází. 
Takové činnosti by se měly zaměřovat na 
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usnadňování přístupu MSP k programům 
a snižování celkové regulační zátěže, 
především pak administrativní zátěže. 
Unie by si především měla vytyčit nový 
ambiciózní cíl, že do roku 2020 sníží 
čistou administrativní zátěž ve všech 
příslušných právních předpisech Unie o 
25 %. Tento kvantitativní cíl by měly 
doprovázet kvalitativní cíle vycházející z 
potřeb podniků a zejména pak z potřeb 
MSP.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že kromě kvantitativního cíle pro snížení administrativní zátěže by 
bylo užitečné stanovit i kvalitativní cíle, a to za využití přístupu zdola nahoru. 

Pozměňovací návrh 130
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) S cílem dále posílit 
konkurenceschopnost evropských 
podniků mají MSP snadný přístup na 
evropský trh s veřejnými zakázkami. Aby 
se zajistilo zvýšené zapojení MSP 
za omezených nákladů, je třeba 
podporovat elektronické zadávání 
veřejných zakázek, a to v souladu se 
sdělením Komise „Strategie pro 
elektronické zadávání veřejných 
zakázek“1 a směrnicí o zadávání 
veřejných zakázek2.  
_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Konkurenceschopnost evropských 
společností mimo EU závisí rovněž na 
jejich schopnosti vybudovat pevné základy 
v Evropě a konkurovat za rovných 
podmínek svým konkurentům v rámci 
globálního trhu.  Příslušné vnitrostátní a 
evropské orgány by měly podporovat MSP 
produkující  v Evropě tím, že pro ně 
vyhradí 20 % smluv o veřejných 
zakázkách. 

Or. fr

Odůvodnění

Někteří z konkurentů EU zvýhodňují své vlastní podniky při udělování veřejných zakázek.  
Abychom ochránili naše pracovní místa a konkurenceschopnost našich podniků, měla by 
Evropská unie vyhradit část svých veřejných zakázek pro podniky, které produkují v Evropě.  
To by umožnilo MSP, aby rostly a rozvíjely se, a podpořila by se tak jejich schopnost 
následně obstát v mezinárodní konkurenci. 

Pozměňovací návrh 132
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Program by měl rovněž podporovat 
MSP při rozvoji politik, například 
financováním setkání, zpráv a databází.  
Takové činnosti by se měly zaměřovat na 
usnadňování přístupu MSP k programům 
a snižování celkové regulační zátěže, 
především pak administrativní zátěže. Je 
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třeba uplatňovat obchodně orientovaný 
přístup zaměřený na, aby se zajistilo, že 
snížení regulační zátěže, včetně 
administrativní zátěže, odpovídá 
praktickým potřebám, které označily 
podniky, zejména pak MSP. 

Or. en

Odůvodnění

Program by měl provádět Small Business Act  a měl by proto také přispívat k dalšímu rozvoji 
politiky zaměřené na MSP.  Snížení administrativní zátěže je významným prvkem a Komise by 
měla v této věci naslouchat podnikům a zajistit jim v současnosti co nejlepší podmínky pro 
jejich růst. 

Pozměňovací návrh 133
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Příznivých podmínek pro podnikání, 
které by byly přínosem pro podniky 
z Unie,  by se mělo dosáhnout 
prostřednictvím opatření zaměřených na 
zlepšení navrhování, provádění a 
hodnocení politik a opatření zaměřených 
na podporu spolupráce v oblasti tvorby 
politik a výměny osvědčených postupů, 
včetně snížení administrativní zátěže. 
Takováto opatření by mohla zahrnovat 
studie, posouzení dopadu, hodnocení, 
konference a rovněž vytvoření poradních 
skupin na úrovni EU, jako je skupina na 
vysoké úrovni pro snížení administrativní 
zátěže složená z nezávislých zúčastněných 
stran. Unie by si především měla vytyčit 
nový ambiciózní cíl, že do roku 2020 sníží 
čistou administrativní zátěž ve všech 
příslušných právních předpisech Unie o 
25 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Program by měl rovněž podporovat 
vývoj politik pro malé MSP a spolupráci 
mezi tvůrci politik a organizacemi 
zastupujícími MSP, regionálními orgány  
a finančními zprostředkovateli, a  to 
například financováním setkání, zpráv a 
databází. Takové činnosti by se měly 
zaměřovat na usnadňování přístupu MSP 
k programům a snižování celkové 
regulační zátěže, především pak 
administrativní zátěže. Je třeba uplatňovat 
obchodně orientovaný přístup zaměřený 
na, aby se zajistilo, že snížení regulační 
zátěže, včetně administrativní zátěže, 
odpovídá praktickým potřebám, které 
označily podniky, zejména pak MSP. 

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi tvůrci politik, organizacemi zastupujícími MSP, místními orgány a 
finančními zprostředkovateli má zásadní význam také pro finanční nástroje určené pro MSP. 

Pozměňovací návrh 135
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k tomu, že náklady 
související s dodržováním předpisů mohou 
u menších podniků často být vyšší, 
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zlepšování rámcových podmínek 
a podmínek pro podnikání v oblasti MSP 
by mělo také zahrnovat činnosti, které 
posuzují a řeší snižování nepřiměřené 
administrativní zátěže pro MSP. Na tuto 
otázku by se mělo nahlížet jako na proces, 
který vyžaduje konzultaci s celou řadou 
aktérů a vhodných skupin odborníků, 
zejména se skupinou nezávislých
zúčastněných stran na vysoké úrovni pro 
administrativní zátěž, s cílem podpořit 
zjednodušování a zlepšení tvorby právních 
předpisů a zároveň zajistit vysokou úroveň 
sociální ochrany, ochrany spotřebitele 
a životního prostředí a rovné podmínky na 
vnitřním trhu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 136
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Jelikož jedním z klíčových prvků 
evropského obchodu je elektronická 
identifikace, mělo by být prosazováno 
vzájemné uznávání a interoperabilita 
elektronické identifikace 
(e-identification), elektronického 
ověřování (e-authentication), 
elektronického podpisu (eSignature) 
a klíčové soukromé infrastruktury (PKI), 
aby se zajistilo efektivní využití těchto 
zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Z těchto opatření pro elektronickou správu (eGovernment) mají obzvláště prospěch MSP, 
které při přeshraničním obchodu narážejí na značné překážky.
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Pozměňovací návrh 137
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Při vývoji politiky MSP a nových 
činností by měla být zohledněna 
stanoviska příslušných zúčastněných 
stran, včetně organizací zastupujících 
MSP. Přitom by měly být co nejvíce 
využívány stávající struktury jako např. 
síť zmocněnců pro MSP, aby nedocházelo 
k překrývání činností a vzniku další 
byrokracie. 

Or. en

Odůvodnění

Při vytváření politiky MSP je důležité také zohlednit odborné znalosti a zkušenosti organizací 
zastupujících MSP. Zároveň by však nemělo docházet ke vzniku další byrokratické zátěže nebo 
překrývání struktur.

Pozměňovací návrh 138
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Při vývoji politiky MSP a nových 
činností by měla být zohledněna 
stanoviska příslušných zúčastněných 
stran, včetně organizací zastupujících 
MSP. Přitom by měly být plně využívány 
stávající struktury jako např. síť 
zmocněnců pro MSP, aby nedocházelo 
k překrývání činností a vzniku další 
byrokracie. 
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Or. en

Odůvodnění

Při vytváření politiky MSP je důležité také zohlednit odborné znalosti a zkušenosti organizací 
zastupujících MSP. Zároveň by však přitom nemělo docházet ke vzniku další byrokratické 
zátěže nebo překrývání struktur.

Pozměňovací návrh 139
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) Podle sdělení Komise s názvem 
„Využívání výhod elektronické fakturace 
v Evropě“1 je elektronická fakturace 
jedním z klíčových nástrojů, kterými 
mohou evropské podniky snižovat náklady 
fakturace a zvyšovat svou efektivitu. 
Elektronická fakturace má další výhody 
jako jsou vyšší efektivita, kratší platební 
lhůty, méně chyb, lepší výběr DPH a nižší 
náklady.
_______________
1 KOM(2010)0712

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Celosvětová hospodářská soutěž, 
demografické změny, omezené zdroje 
a nově vznikající sociální trendy přinášejí 
výzvy a příležitosti pro podniky
v některých odvětvích. Například 

(17) Celosvětová hospodářská soutěž, 
demografické změny, omezené zdroje 
a nově vznikající sociální trendy přinášejí 
výzvy a příležitosti pro podniky
v mnohých odvětvích, která jsou vystavena 
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designérská odvětví, která jsou vystavena 
globálním výzvám a pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků,
se musí přizpůsobovat, aby mohly
dosáhnout na výhody a využívat dosud 
nevyužitého potenciálu vysoké poptávky 
po individualizovaných, komplexních 
produktech. Protože se tyto výzvy vztahují 
na všechny malé a střední podniky v Unii 
působící v těchto odvětvích, je nezbytné 
vyvinout jednotné úsilí na úrovni Unie.

globálním výzvám a pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků. 
Například designérská odvětví se musí 
přizpůsobovat, aby mohla využívat dosud 
nevyužitého potenciálu vysoké poptávky 
po individualizovaných, komplexních 
produktech. Designerské spotřební zboží 
představuje v Unii významné hospodářské 
odvětví a podniky z tohoto odvětví 
podstatně přispívají k růstu 
a zaměstnanosti. Protože se tyto výzvy 
vztahují na všechny malé a střední podniky 
v Unii působící v těchto odvětvích, je 
nezbytné vyvinout jednotné úsilí na úrovni 
Unie v zájmu dosažení dalšího růstu.

Or. en

Odůvodnění

Designerské spotřební zboží představuje v Unii významné hospodářské odvětví a podniky 
z tohoto odvětví podstatně přispívají k růstu a zaměstnanosti. Program by tedy měl 
podporovat podniky v tomto odvětví, pro které je typický vysoký podíl MSP.

Pozměňovací návrh 141
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Celosvětová hospodářská soutěž, 
demografické změny, omezené zdroje 
a nově vznikající sociální trendy přinášejí 
výzvy a příležitosti pro podniky
v některých odvětvích. Například 
designérská odvětví, která jsou vystavena 
globálním výzvám a pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků,
se musí přizpůsobovat, aby mohly 
dosáhnout na výhody a využívat dosud 
nevyužitého potenciálu vysoké poptávky 
po individualizovaných, komplexních 
produktech. Protože se tyto výzvy vztahují 
na všechny malé a střední podniky v Unii 

(17) Celosvětová hospodářská soutěž, 
demografické změny, omezené zdroje 
a nově vznikající sociální trendy přinášejí 
výzvy a příležitosti pro podniky
v mnohých odvětvích, která jsou vystavena 
globálním výzvám a pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků. 
Například designérská odvětví se musí 
přizpůsobovat, aby mohla využívat dosud 
nevyužitého potenciálu vysoké poptávky 
po individualizovaných, komplexních 
produktech. Designerské spotřební zboží 
představuje v Unii významné hospodářské 
odvětví a podniky z tohoto odvětví 



AM\905685CS.doc 49/128 PE491.338v01-00

CS

působící v těchto odvětvích, je nezbytné 
vyvinout jednotné úsilí na úrovni Unie.

podstatně přispívají k růstu 
a zaměstnanosti. Protože se tyto výzvy 
vztahují na všechny malé a střední podniky 
v Unii působící v těchto odvětvích, je 
nezbytné vyvinout jednotné úsilí na úrovni 
Unie v zájmu dosažení dalšího růstu.

Or. en

Odůvodnění

Designerské spotřební zboží představuje v Unii významné hospodářské odvětví a podniky 
z tohoto odvětví podstatně přispívají k růstu a zaměstnanosti. Program by tedy měl 
podporovat podniky v tomto odvětví, pro které je typický vysoký podíl MSP.

Pozměňovací návrh 142
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Tento program by měl také 
podporovat konkrétní činnosti, které 
souvisí s prováděním iniciativy „Small 
Business Act“, jejímž cílem je zvyšovat 
povědomí MSP o otázkách životního 
prostředí a energetiky, a které pomáhají 
MSP při provádění právních předpisů, 
posuzování jejich energetické náročnosti 
a vlivu na životní prostředí a při 
rozšiřování jejich dovedností a kvalifikací.

Or. en

Odůvodnění

Zásada 9 iniciativy „Small Business Act“: „Umožnit malým a středním podnikům, aby výzvy 
ochrany životního prostředí přeměnily na příležitosti“.

Pozměňovací návrh 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního 
ruchu na úrovni Unie má jasnou 
přidanou hodnotou, zejména v oblasti 
poskytování informací a analýz, 
vypracování nadnárodních podpůrných 
strategií a výměny osvědčených postupů.

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném
„Evropa jako přední světová destinace 
cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají deseti 
procenty k hrubému domácímu produktu
(HDP) Unie a dvanácti procenty k celkové 
zaměstnanosti, což z tohoto odvětví činí 
třetí socioekonomicky nejvýznamnější 
činnost v EU, a mají značný potenciál pro 
rozvoj podnikatelské činnosti, neboť v něm 
působí hlavně malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Cestovní ruch představuje v Unii významné hospodářské odvětví a podniky z tohoto odvětví 
podstatně přispívají k růstu a zaměstnanosti. Poskytnutí údajů pomáhá zdůraznit důležitost 
tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh 144
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu 
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií 
a výměny osvědčených postupů.

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném 
„Evropa jako přední světová destinace 
cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají 
k tvorbě hrubého domácího produktu 
(HDP) Unie a k vytváření pracovních míst 
a mají značný potenciál pro rozvoj 
podnikatelské činnosti, neboť v něm působí 
hlavně malé a střední podniky. Na význam 
cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská 
smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti, jež doplňují akce 
členských států. Toto odvětví hraje 
významnou roli v hospodářském rozvoji 
Unie a při dosahování cílů strategie 
Evropa 2020. Proto by odvětví cestovního 
ruchu mělo být uvedeno jak mezi 
obecnými, tak mezi specifickými cíli 
tohoto programu. Iniciativa v oblasti 
cestovního ruchu na úrovni Unie má jasnou 
přidanou hodnotu, zejména v oblasti 
poskytování informací a analýz, 
vypracování nadnárodních podpůrných 
strategií a výměny osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném 
„Evropa jako přední světová destinace 
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ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu 
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií 
a výměny osvědčených postupů.

cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají 
k tvorbě hrubého domácího produktu 
(HDP) Unie a k vytváření pracovních míst 
a mají značný potenciál pro rozvoj 
podnikatelské činnosti, neboť v něm působí 
hlavně malé a střední podniky. Na význam 
cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská 
smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti, jež doplňují akce 
členských států. Toto odvětví hraje 
významnou roli v hospodářském rozvoji 
Unie a při dosahování cílů strategie 
Evropa 2020. Proto by odvětví cestovního 
ruchu mělo být uvedeno jak mezi 
obecnými, tak mezi specifickými cíli 
tohoto programu. Iniciativa v oblasti 
cestovního ruchu na úrovni Unie má jasnou 
přidanou hodnotu, zejména v oblasti 
poskytování informací a analýz, 
vypracování nadnárodních podpůrných 
strategií a výměny osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Gaston Franco

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném 
„Evropa jako přední světová destinace 
cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají 
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domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu 
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií 
a výměny osvědčených postupů.

k tvorbě hrubého domácího produktu 
(HDP) Unie a k vytváření pracovních míst 
a mají značný potenciál pro rozvoj 
podnikatelské činnosti, neboť v něm působí 
hlavně malé a střední podniky. Na význam 
cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská 
smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti, jež doplňují akce 
členských států. Přesto pro toto odvětví 
není určen žádný specifický program EU 
a v jiných programech, např. 
v programech spadajících pod politiku 
soudržnosti, není toto odvětví považováno 
za prioritu.  Iniciativa v oblasti cestovního 
ruchu na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotu, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií 
a výměny osvědčených postupů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném
„Evropa jako přední světová destinace 
cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají 
k tvorbě hrubého domácího produktu
(HDP) Unie a k vytváření pracovních míst 
a mají značný potenciál pro rozvoj 
podnikatelské činnosti, neboť v něm působí 
hlavně malé a střední podniky. Na význam 
cestovního ruchu a kulturního dědictví
poukazuje i Lisabonská smlouva 
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v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu 
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií
a výměny osvědčených postupů.

a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Kulturní dědictví tvoří 
prostřednictvím cestovního ruchu 
významnou součást hospodářství. 
Iniciativa v oblasti cestovního ruchu na 
úrovni Unie má jasnou přidanou hodnotu, 
zejména v oblasti poskytování informací 
a analýz, vypracování nadnárodních 
podpůrných strategií, výměny osvědčených 
postupů a podpory udržitelnosti místních 
zdrojů a zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu 
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií 

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném 
„Evropa jako přední světová destinace 
cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají 
k tvorbě hrubého domácího produktu 
(HDP) Unie a k vytváření pracovních míst 
a mají značný potenciál pro rozvoj 
podnikatelské činnosti, neboť v něm působí 
hlavně malé a střední podniky. Na význam 
cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská 
smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti, jež doplňují akce 
členských států. Iniciativa v oblasti 
cestovního ruchu na úrovni Unie má jasnou 
přidanou hodnotu, zejména v oblasti 
poskytování informací a analýz, 
vypracování nadnárodních podpůrných 
strategií, které mohou zvýšit udržitelnost 
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a výměny osvědčených postupů. a kvalitu evropských turistických 
destinací, a určování osvědčených 
postupů, ze kterých mohou mít prospěch 
konkrétní odvětví, např. cestovní ruch 
v přímořských a pobřežních oblastech.

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu 
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií 
a výměny osvědčených postupů.

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném 
„Evropa jako přední světová destinace 
cestovního ruchu – nový politický rámec
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají 
k tvorbě hrubého domácího produktu 
(HDP) Unie a k vytváření pracovních míst 
a mají značný potenciál pro rozvoj 
podnikatelské činnosti, neboť v něm působí 
hlavně malé a střední podniky. Na význam 
cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská 
smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti, jež doplňují akce 
členských států. Iniciativa v oblasti 
cestovního ruchu na úrovni Unie má jasnou 
přidanou hodnotu, zejména v oblasti 
poskytování informací a analýz, 
vypracování nadnárodních podpůrných 
strategií a výměny osvědčených postupů, 
což dokazuje, že další činnost v této oblasti 
je opodstatněná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování 
nadnárodních podpůrných strategií 
a výměny osvědčených postupů.

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném 
„Evropa jako přední světová destinace 
cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají 
k tvorbě hrubého domácího produktu 
(HDP) Unie a k vytváření pracovních míst 
a mají značný potenciál pro rozvoj 
podnikatelské činnosti, neboť v něm působí 
hlavně malé a střední podniky. Na význam 
cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská 
smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti, jež doplňují akce 
členských států. Program by měl 
podporovat iniciativy v oblasti cestovního 
ruchu, které mají na úrovni Unie jasnou 
přidanou hodnotu, zejména v oblasti 
poskytování informací a analýz, 
vypracování společných norem kvality 
a výměny osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise ze dne 30. června 2010 nazvaném 
„Evropa jako přední světová destinace 
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ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé 
a střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního 
ruchu na úrovni Unie má jasnou 
přidanou hodnotou, zejména v oblasti 
poskytování informací a analýz, 
vypracování nadnárodních podpůrných 
strategií a výměny osvědčených postupů.

cestovního ruchu – nový politický rámec 
pro evropský cestovní ruch“, které 
schválila Evropská rada v závěrech z října 
2010, je cestovní ruch jedním z důležitých 
odvětví evropské ekonomiky. Podniky 
v tomto odvětví významně přispívají deseti 
procenty k hrubému domácímu produktu 
(HDP) Unie a dvanácti procenty k celkové 
zaměstnanosti, což z tohoto odvětví činí 
třetí socioekonomicky nejvýznamnější 
činnost v EU, a mají značný potenciál pro 
rozvoj podnikatelské činnosti, neboť v něm 
působí hlavně malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Cestovní ruch představuje v Unii významné hospodářské odvětví a podniky z tohoto odvětví 
podstatně přispívají k růstu a zaměstnanosti. Poskytnutí údajů pomáhá zdůraznit jeho 
důležitost.

Pozměňovací návrh 152
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Na význam cestovního ruchu 
poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Toto odvětví hraje klíčovou roli 
v hospodářském rozvoji Unie a při 
dosahování cílů strategie Evropa 2020. 
Proto je cestovní ruch uveden mezi 
obecnými a specifickými cíli programu. 
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Iniciativa v oblasti cestovního ruchu na 
úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotu, zejména v oblasti zlepšování 
znalostní základny cestovního ruchu 
poskytováním informací a analýz, 
v oblasti vypracování nadnárodních 
podpůrných strategií a výměny 
osvědčených postupů.

Or. en

Odůvodnění

Na význam cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti. Tento program bude zmíněné pravomoci provádět. Z tohoto důvodu 
by v textu měly být uvedeny detailnější informace.

Pozměňovací návrh 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Na význam cestovního ruchu 
poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Toto odvětví hraje klíčovou roli 
v hospodářském rozvoji Unie a při 
dosahování cílů strategie Evropa 2020. 
Proto je cestovní ruch uveden mezi 
obecnými a specifickými cíli programu. 
Iniciativa v oblasti cestovního ruchu na 
úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotu, zejména v oblasti zlepšování 
znalostní základny cestovního ruchu 
poskytováním informací a analýz, 
v oblasti vypracování nadnárodních 
podpůrných strategií a výměny 
osvědčených postupů.

Or. en
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Odůvodnění

Na význam cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti. Tento program bude zmíněné pravomoci provádět. Z tohoto důvodu 
by v textu měly být uvedeny detailnější informace.

Pozměňovací návrh 154
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Evropská unie je z celosvětového 
hlediska přední turistickou destinací, 
pokud jde o počet zahraničních 
návštěvníků, a tuto vedoucí pozici je třeba 
upevnit tím, že budou řešeny problémy, 
které vyplývají z větší celosvětové 
konkurence a z trhu s neustále se měnící 
poptávkou na straně jedné a z potřeby 
zajistit udržitelnější a trvalejší charakter 
tohoto odvětví na straně druhé.

Or. en

Odůvodnění

Viz výše

Pozměňovací návrh 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Evropská unie je z celosvětového 
hlediska přední turistickou destinací, 
pokud jde o počet zahraničních 
návštěvníků, a tuto vedoucí pozici je třeba 
upevnit tím, že budou řešeny problémy, 
které vyplývají z větší celosvětové 
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konkurence a z trhu s neustále se měnící 
poptávkou na straně jedné a z potřeby 
zajistit udržitelnější a trvalejší charakter 
tohoto odvětví na straně druhé.

Or. en

Odůvodnění

Na význam cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti. Tento program bude zmíněné pravomoci provádět. Z tohoto důvodu 
by v textu měly být uvedeny detailnější informace.

Pozměňovací návrh 156
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Cestovní ruch v Evropě čelí řadě 
výzev: globální hospodářské krizi, 
konkurenci ze strany jiných destinací 
mimo EU a rozmanitosti nabízených 
turistických atrakcí, dopadům změny 
klimatu a sezónních výkyvů turistické 
aktivity, demografickému vývoji v Evropě, 
rostoucímu vlivu informačních 
a komunikačních technologií a řadě 
nepředvídaných událostí, jež toto odvětví 
někdy postihují. Proto by Evropská unie 
měla zajistit vedoucí pozici odvětví 
cestovního ruchu.

Or. en

Odůvodnění

Viz výše

Pozměňovací návrh 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Cestovní ruch v Evropě čelí řadě 
výzev: globální hospodářské krizi, 
konkurenci ze strany jiných destinací 
mimo EU a rozmanitosti nabízených 
turistických atrakcí, dopadům změny 
klimatu a sezónních výkyvů turistické 
aktivity, demografickému vývoji v Evropě, 
rostoucímu vlivu informačních 
a komunikačních technologií a řadě 
nepředvídaných událostí, jež toto odvětví 
někdy postihují. Proto by Evropská unie 
měla zajistit vedoucí pozici odvětví 
cestovního ruchu.

Or. en

Odůvodnění

Na význam cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti. Tento program bude zmíněné pravomoci provádět. Z tohoto důvodu 
by v textu měly být uvedeny detailnější informace.

Pozměňovací návrh 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Tento program by měl vymezit akce 
pro tyto cíle, celkový finanční rámec pro 
dosažení těchto cílů, různé druhy 
prováděcích opatření a opatření pro 
sledování a hodnocení a na ochranu 
finančních zájmů Unie.

(19) Tento program by měl vymezit akce 
pro tyto cíle, celkový finanční rámec pro 
dosažení těchto cílů, různé druhy 
prováděcích opatření a opatření pro 
sledování a hodnocení a na ochranu 
finančních zájmů Unie. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována monitorování 
finančních nástrojů. Nový soubor 
ukazatelů výkonnosti by měl umožnit, aby 
zavádění takových finančních nástrojů 
bylo flexibilní.
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Or. en

Odůvodnění

Flexibilita by měla být klíčovým pojmem při zavádění dobrého systému přístupu MSP 
k finančním prostředkům. 

Pozměňovací návrh 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tento program by měl doplňovat jiné 
programy Unie, přičemž je nutné si 
uvědomit, že každý z nástrojů by měl 
fungovat v souladu se svými vlastními 
konkrétními postupy. Jedny a tytéž 
způsobilé náklady by tedy neměly být 
financovány z více zdrojů. V zájmu 
dosažení přidané hodnoty a výrazného 
dopadu unijního financování by se měla 
rozvíjet úzká součinnost programu s jinými 
programy Unie a se strukturálními fondy.

(20) Tento program by měl doplňovat jiné 
programy Unie, přičemž je nutné si 
uvědomit, že každý z nástrojů by měl 
fungovat v souladu se svými vlastními 
konkrétními postupy. Jedny a tytéž 
způsobilé náklady by tedy neměly být 
financovány z více zdrojů. V zájmu 
dosažení přidané hodnoty a výrazného 
dopadu unijního financování by se měla 
rozvíjet úzká součinnost programu s jinými 
programy Unie, zejména s programem 
Horizont 2020 a se strukturálními fondy.
Tato součinnost může vycházet rovněž 
z místních zkušeností na vnitrostátní 
a regionální úrovni s programy Eureka 
a Eurostars při podporování inovací 
a výzkumu v malých a středních 
podnicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tento program by měl doplňovat jiné (20) Tento program by měl doplňovat jiné 
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programy Unie, přičemž je nutné si 
uvědomit, že každý z nástrojů by měl 
fungovat v souladu se svými vlastními 
konkrétními postupy. Jedny a tytéž 
způsobilé náklady by tedy neměly být 
financovány z více zdrojů. V zájmu 
dosažení přidané hodnoty a výrazného 
dopadu unijního financování by se měla 
rozvíjet úzká součinnost programu s jinými 
programy Unie a se strukturálními fondy.

programy Unie, přičemž je nutné si 
uvědomit, že každý z nástrojů by měl 
fungovat v souladu se svými vlastními 
konkrétními postupy. Jedny a tytéž 
způsobilé náklady by tedy neměly být 
financovány z více zdrojů. V zájmu 
dosažení přidané hodnoty a výrazného 
dopadu unijního financování by se měla 
rozvíjet úzká součinnost programu s jinými 
programy Unie, jako je zejména program 
Horizont 2020, a se strukturálními fondy.

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Rozhodnutí o udělení finanční 
podpory malému či střednímu podniku by 
mělo být přijímáno transparentním 
postupem. Udělení takové podpory a její 
platba by měly být transparentní, 
nebyrokratické a v souladu se společnými 
pravidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Provádění programu je třeba sledovat 
a vyhodnocovat, aby bylo možné provádět 
úpravy.

(25) Provádění programu je třeba sledovat 
a vyhodnocovat, aby bylo možné provádět 
úpravy. Každý rok by měla být 



PE491.338v01-00 64/128 AM\905685CS.doc

CS

vypracována zpráva o dosaženém pokroku 
a plánovaných činnostech, která by měla 
být předložena příslušnému výboru 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky (MSP) (dále jen „program“).

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie k nastolení ekonomické 
a sociální rovnováhy mezi podniky 
různých velikostí, který podporuje 
především vznik, stabilní růst a udržitelný 
rozvoj mikropodniků, malých a středních 
podniků (MMSP) (dále jen „program“).

Or. pt

Pozměňovací návrh 164
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky (MSP) (dále jen „program“).

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na osoby samostatně 
výdělečně činné, mikropodniky, malé 
podniky, podniky zabývající se řemeslnou 
činností a střední podniky, podniky 
sociálního hospodářství a svobodná 
povolání (dále jen „program“).
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Or. en

Odůvodnění

Program by se měl zaměřit na všechny MSP a zohlednit rozdíly ve velikosti a druhu podniků.

Pozměňovací návrh 165
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky (MSP) (dále jen „program“).

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na osoby samostatně 
výdělečně činné, mikropodniky, malé 
podniky a střední podniky (MSP)
a svobodná povolání (dále jen „program“).

Or. en

Odůvodnění

Program by se měl zaměřit na všechny MSP a zohlednit rozdíly ve velikosti a druhu podniků.

Pozměňovací návrh 166
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky (MSP) (dále jen „program“).

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky, mikropodniky a podniky 
zabývající se řemeslnou činností (dále jen 
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„program“).

Or. es

Odůvodnění

Program COSME musí obsahovat opatření vytvořená konkrétně pro tento typ podniku.

Pozměňovací návrh 167
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky (MSP) (dále jen „program“).

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na osoby samostatně 
výdělečně činné, mikropodniky a na malé 
a střední podniky (dále jen „program“).

Or. en

Odůvodnění

Program by se měl zaměřit na všechny MSP a zohlednit rozdíly ve velikosti podniků.

Pozměňovací návrh 168
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky (MSP) (dále jen „program“).

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na mikropodniky 
a malé a střední podniky (MSP) (dále jen 
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„program“).

Or. ro

Pozměňovací návrh 169
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti podniků, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky (MSP) (dále jen „program“).

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zavádí program pro 
opatření Unie ke zlepšení 
konkurenceschopnosti mikropodniků 
a malých a středních podniků (MSP) (dále 
jen „program“).

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje 
specifickým potřebám malých a středních 
podniků v evropském a celosvětovém 
měřítku:

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů:

Or. de

Pozměňovací návrh 171
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám malých a středních podniků 
v evropském a celosvětovém měřítku:

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám evropských malých a středních 
podniků:

Or. en

Odůvodnění

Oprava pozměňovacího návrhu 19 (návrh zprávy).

Pozměňovací návrh 172
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám malých a středních podniků
v evropském a celosvětovém měřítku:

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám malých a středních podniků v EU 
a v třetích zemích, které se účastní 
programu v souladu s článkem 5:

Or. sl

Pozměňovací návrh 173
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 
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obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám malých a středních podniků
v evropském a celosvětovém měřítku:

obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám mikropodniků a malých 
a středních podniků v místním, 
regionálním, evropském a celosvětovém 
měřítku:

Or. ro

Pozměňovací návrh 174
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám malých a středních podniků
v evropském a celosvětovém měřítku:

1. Program přispěje ke splnění 
následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám malých a středních podniků
v Unii:

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. - a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) vytváření ekonomické a sociální 
rovnováhy mezi podniky různých 
velikostí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 176
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu 
vzhledem k tomu, že toto odvětví se 
významným způsobem podílí na HDP 
Unie a na tvorbě pracovních míst a že 
v něm působí vysoký podíl MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) podpora vzniku mikropodniků a malých 
a středních podniků a zabezpečení 
podmínek financování, autonomie,
konkurenceschopnosti a udržitelnosti, které 
jsou nezbytné pro jejich silný růst 
a dlouhodobý rozvoj, včetně odvětví 
cestovního ruchu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii;
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Or. en

Pozměňovací návrh 179
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, zejména 
mikropodniků a MSP, včetně odvětví 
cestovního ruchu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 180
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti MSP v Unii, včetně odvětví 
cestovního ruchu;

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii;
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odvětví cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii;

Or. sl

Pozměňovací návrh 183
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii;

Or. lv

Pozměňovací návrh 184
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzení podnikatelské kultury 
a podpora zakládání a růstu malých 

b) zajištění plného přístupu a financování 
pro zakládání a modernizaci 
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a středních podniků. mikropodniků a malých a středních 
podniků.

Or. pt

Pozměňovací návrh 185
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzení podnikatelské kultury 
a podpora zakládání a růstu malých 
a středních podniků.

b) povzbuzení podnikatelské kultury od 
středního stupně škol a podpora zakládání, 
konsolidace a růstu malých a středních 
podniků.

Or. it

Odůvodnění

Cílem programu by měla být podpora ve všech fázích životního cyklu podniku, včetně fáze 
konsolidace, tedy např. restrukturalizace nebo reorganizace ve prospěch 
konkurenceschopnosti. Podnikatelská kultura by měla být předávána již od středního stupně 
vzdělání a od příslušné odborné přípravy, která je poskytována, a to zejména na vyšších 
odborných školách. 

Pozměňovací návrh 186
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzení podnikatelské kultury 
a podpora zakládání a růstu malých 
a středních podniků.

b) povzbuzení podnikatelské kultury 
a podpora zakládání a růstu mikropodniků 
a malých a středních podniků.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 187
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) provádění zásad iniciativy „Small 
Business Act“ a zavádění jejích priorit do 
politik a programů EU.

Or. en

Odůvodnění

SBA stanovuje deset zásad a vytyčuje politická a legislativní opatření na podporu potenciálu 
malých a středních podniků pro růst a vytváření pracovních míst. Provádění SBA přispívá 
k dosažení cílů strategie Evropa 2020, text návrhu žádné další odkazy na SBA neobsahuje.

Pozměňovací návrh 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pomoc při provádění, sledování 
a hodnocení iniciativy „Small Business 
Act“ pro Evropu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpora udržitelného rozvoje malých 
a středních podniků; 
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Or. es

Odůvodnění

Mezi hlavními cíli programu by měl být zmíněn udržitelný rozvoj.

Pozměňovací návrh 190
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) uplatňování zásad iniciativy „Small 
Business Act“ a zavádění jejích priorit do 
politik a programů Unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 191
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V rámci opatření pro MSP a v rámci 
provádění programu musí Komise
a členské státy věnovat zvláštní pozornost 
různým formám, kterých mohou tyto 
podniky nabývat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V rámci opatření pro MSP a v rámci 
provádění programu musí Komise 
a členské státy věnovat zvláštní pozornost 
různým formám, kterých mohou tyto 
podniky nabývat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) procentním růstem průmyslového 
odvětví Unie v porovnání s celkovým 
růstem hrubého domácího produktu 
(HDP);

a) procentním růstem průmyslového 
odvětví a odvětví služeb, které je 
s průmyslem spojeno, v Unii v porovnání 
s celkovým růstem hrubého domácího 
produktu (HDP);

Or. it

Odůvodnění

Program by se měl zaměřit nejen na průmysl, ale také na odvětví služeb.

Pozměňovací návrh 194
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) procentním růstem průmyslového 
odvětví Unie v porovnání s celkovým 
růstem hrubého domácího produktu 
(HDP);

a) procentním růstem průmyslového 
odvětví jednotlivých členských států 
a Unie v porovnání s celkovým růstem 
hrubého domácího produktu (HDP);

Or. pt

Pozměňovací návrh 195
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) procentním růstem průmyslového 
odvětví Unie v porovnání s celkovým 
růstem hrubého domácího produktu 
(HDP);

a) procentním růstem průmyslového 
odvětví a odvětví služeb Unie v porovnání 
s celkovým růstem hrubého domácího 
produktu (HDP);

Or. ro

Pozměňovací návrh 196
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) snížením nákladů na výrobní faktory 
jako jsou mj. energie, doprava 
a komunikace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 197
Inês Cristina Zuber
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstem výrobní produkce ekologických 
průmyslových odvětví v Unii;

b) růstem vnitrostátní produkce 
v jednotlivých členských státech a růstem 
výrobní produkce ekologických 
průmyslových odvětví v Unii; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 198
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstem výrobní produkce ekologických 
průmyslových odvětví v Unii;

b) růstem výrobní produkce ekologických 
průmyslových odvětví v Unii a nabídkou 
ekologicky udržitelných produktů 
a služeb;

Or. it

Odůvodnění

Ekologická průmyslová odvětví jsou ta odvětví, jejichž hlavní činností je produkce zboží 
a služeb způsobem, který potlačuje, omezuje, minimalizuje nebo napravuje škody na životním 
prostředí, tj. na vodě, ovzduší i půdě, nebo těmto škodám předchází, rovněž pokud jde 
o odpady, hluk, ekosystémy apod. Patří sem také technologie, výrobky a služby, které snižují 
riziko pro životní prostředí a minimalizují znečištění. 

Pozměňovací návrh 199
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstem výrobní produkce ekologických b) růstem výrobní produkce především 
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průmyslových odvětví v Unii; (nikoli však výhradně) ekologických 
průmyslových odvětví v Unii;

Or. ro

Pozměňovací návrh 200
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) změnami v administrativní zátěži pro 
malé a střední podniky;

c) snížením administrativní a regulační 
zátěže pro malé a střední podniky a změny 
v míře zakládání nových MSP, počtu 
převodů podniků a počtu úpadků 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) změnami v administrativní zátěži pro 
malé a střední podniky;

c) změnami v administrativní a regulační 
zátěži pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) změnami v administrativní zátěži pro 
malé a střední podniky;

c) změnami v administrativní zátěži jak pro
nové, tak již existující malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) změnami v administrativní zátěži pro 
malé a střední podniky;

c) snížením administrativní zátěže pro 
mikropodniky a malé a střední podniky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) změnami v administrativní zátěži pro 
malé a střední podniky;

c) snížením administrativní a regulační 
zátěže pro malé a střední podniky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) prováděním zásad iniciativy „Small 
Business Act“ a zaváděním jejích priorit 
do politik a programů EU.

Or. en

Odůvodnění

Provádění SBA přispívá k dosažení cílů strategie Evropa 2020, text návrhu žádné další 
odkazy na SBA neobsahuje.

Pozměňovací návrh 206
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) růstem investic do čistých technologií;

Or. it

Odůvodnění

V souladu se strategií Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 207
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zjednodušením právního rámce;

Or. it
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Pozměňovací návrh 208
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) růstem malých a středních podniků 
vyjádřeným výší přidané hodnoty a počtem 
zaměstnanců;

d) růstem mikropodniků a malých 
a středních podniků vyjádřeným výší 
přidané hodnoty, počtem zaměstnanců 
a pracovních smluv na dobu neurčitou; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) růstem malých a středních podniků 
vyjádřeným výší přidané hodnoty 
a počtem zaměstnanců;

d) růstem malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rozdílem mezi počtem nově založených 
a již existujících malých a středních 
podniků; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podporou seskupování a zvětšování 
malých a středních podniků;

Or. it

Odůvodnění

Vytváření seskupení a zvětšování MSP v případech, kdy mohou zvýšit konkurenceschopnost, 
by mělo být podporováno.

Pozměňovací návrh 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) a hodnotou obratu připadající na malé 
a střední podniky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) růstem počtu mikropodniků a malých 
a středních podniků;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) větší konkurenceschopností malých 
a středních podniků v Unii ve srovnání 
s malými a středními podniky hlavních 
konkurentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) zvýšením podílu malých a středních 
podniků v přeshraniční obchodní činnosti 
v rámci Unie nebo mimo ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Program podporuje provádění strategie 
Evropa 2020 a přispívá k dosažení cíle 
„inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění“. Program 
zejména přispívá k dosažení hlavního cíle, 

3. Program podporuje vyvážený rozvoj 
průmyslových odvětví v členských státech
a přispívá k hospodářské a sociální 
rovnováze mezi podniky různé velikosti 
a zároveň podporuje vznik mikropodniků 
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který se týká zaměstnanosti. a malých a středních podniků 
a zabezpečuje podmínky financování, 
konkurenceschopnost a udržitelnost, které 
jsou nezbytné pro jejich inteligentní 
a silný růst a dlouhodobý rozvoj, zajišťuje 
těmto podnikům plný přístup 
a financování při jejich zakládání 
a modernizaci a výrazně tak přispívá 
k zaměstnanosti. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 217
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu;

a) zlepšit přístup k financování pro malé 
a střední podniky ve formě vlastního 
kapitálu a dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. - a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) snížit současnou hospodářskou 
nerovnováhu mezi podniky různých 
velikostí;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 219
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, včetně odvětví cestovního 
ruchu;

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii;

Or. it

Pozměňovací návrh 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, včetně odvětví cestovního 
ruchu;

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, včetně odvětví cestovního 
ruchu;

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti, přístupu na trh a 
udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu, kulturního 
dědictví, tvůrčích odvětví a umění a 
řemesel;
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Or. en

Pozměňovací návrh 222
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, včetně odvětví cestovního 
ruchu;

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu, vzhledem k tomu, že toto 
odvětví se významným způsobem podílí na 
HDP Unie, na vytváření pracovních míst 
a protože v něm provozuje svou činnost 
velká část malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, včetně odvětví cestovního 
ruchu;

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii v takových odvětvích jako 
je například cestovní ruch, strojírenství, 
zpracování dřeva, zpracování potravin 
atd.;

Or. lv

Pozměňovací návrh 224
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, včetně odvětví cestovního 
ruchu;

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, zejména mikropodniků a 
malých a středních podniků, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 225
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
podniků v Unii, včetně odvětví cestovního 
ruchu;

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
malých a středních podniků v Unii, včetně
podniků v odvětví cestovního ruchu;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podporovat inovace v podnicích, aby 
se mohly přizpůsobit hospodářství, které 
bude nízkouhlíkové, schopné se vyrovnat 
se změnou klimatu a účinně využívat 
energii a přejít na takové hospodářství. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) rozšířit klíčovou úlohu mikropodniků 
a malých a středních podniků z hlediska 
jejich sociálního rozměru, vybídnout je 
zejména k vytváření pracovních míst 
zaručujících práva zaměstnanců;

Or. pt

Pozměňovací návrh 228
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpořit atraktivitu a udržitelnost 
podniků v oblasti cestovního ruchu; 

Or. it

Pozměňovací návrh 229
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky ve formě vlastního 
kapitálu a dluhů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zlepšit přístup k poradenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 231
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) podporovat podnikání a kulturu 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin;

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin v souladu 
s potřebami jednotlivých členských států;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin;

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin, zejména žen 
podnikatelek a mladých podnikatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin;

b) povzbuzovat k podnikání a podporovat 
kulturu podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin;

b) povzbuzovat k podnikání a podporovat 
kulturu podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin;

b) povzbuzovat k podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin;

b) povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci 
specifických cílových skupin 
se zaměřením na úlevy při převodech 
podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky ve formě vlastního 
kapitálu a dluhů;

c) zlepšit přístup na trhy, zejména uvnitř 
Unie, a v celosvětovém měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky ve formě vlastního kapitálu 
a dluhů;

c) zlepšit přístup k financím pro 
mikropodniky a malé a střední podniky ve 
formě vlastního kapitálu a dluhů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky ve formě vlastního kapitálu 
a dluhů;

c) zlepšit přístup k financím a finančním 
nástrojům pro malé a střední podniky ve 
formě vlastního kapitálu a dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a
celosvětově.

d) zlepšit rámcové podmínky pro 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
podniků Unie, zejména malých a
středních podniků, ve všech odvětvích 
včetně odvětví cestovního ruchu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a 
celosvětově.

d) zlepšit přístup na trhy, zejména uvnitř 
Unie, a v celosvětovém měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a 
celosvětově.

d) zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie, ale 
také v celosvětovém měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a 
celosvětově.

d) zlepšit přístup na trhy pro mikropodniky 
a malé a střední podniky uvnitř Unie a 
celosvětově.

Or. ro

Pozměňovací návrh 245
Konrad Szymański
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Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zlepšit přístup na trhy prostřednictvím 
podpory přizpůsobování evropských 
norem a nařízení potřebám a situaci 
mikropodniků a malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zlepšit přístup na trhy prostřednictvím 
podpory přizpůsobování evropských 
norem a nařízení potřebám a situaci 
mikropodniků a malých a středních 
podniků;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přidat tři zvláštní cíle zmíněné v pozměňovacích a doplňujících návrzích. Přístup a 
přizpůsobování se normám a převody podniků patří mezi 10 zásad iniciativy na podporu 
malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podpořit a upevnit rozvoj kvality 
evropského průmyslu a vývoj „evropské 
značky“ jako symbol špičkové kvality.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rozšířit programy, které malým a 
středním podnikům, a zejména 
mikropodnikům, umožní využít služeb na 
podporu podnikání, a které k tomu vytvoří 
pobídky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zlepšit přístup malých a středních 
podniků k poradenství;

Or. es

Pozměňovací návrh 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) podpořit začlenění tvůrčích odvětví, 
průmyslových inovací, kulturního 
dědictví, tradičních a kvalifikovaných 
uměleckých řemesel na trh v zájmu jejich 
uznání.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zlepšit přístup k poradenství a 
prosazovat podporu pro malé a střední 
podniky, se zvláštním důrazem na 
mikropodniky a malé podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zlepšit přístup k poradenství a 
prosazovat podporu pro malé a střední 
podniky, se zvláštním důrazem na 
mikropodniky a malé podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) usnadnit převody podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) usnadnit převody podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) podporovat úlohu a činnosti 
zprostředkovatelských organizací pro 
malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Amalia Sartori
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Opatření v rámci specifických cílů 
přispívají k provádění iniciativy Small 
Business Act:
a) zlepšit přístup na trhy prostřednictvím 
podpory přizpůsobování evropských 
norem a nařízení potřebám a situaci 
mikropodniků a malých a středních 
podniků;
b) zlepšit přístup k poradenství a 
prosazovat podporu pro malé a střední 
podniky, se zvláštním důrazem na 
mikropodniky a malé podniky;
c) usnadnit převody podniků;
d) podporovat úlohu a činnosti 
zprostředkovatelských organizací pro 
malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Přístup a přizpůsobování se normám a převody podniků patří mezi 10 zásad iniciativy na 
podporu malých a středních podniků – přístup k poradenství může být dodatečným opatřením 
nebo cílem.

Pozměňovací návrh 257
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Opatření v rámci specifických cílů 
přispívají k provádění sdělení Komise 
„Zelenou malým a středním podnikům“ –
„Small Business Act“ pro Evropu1.
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_______________
.1 COM(2008) 394

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při provádění programu se bude brát 
na zřetel, že se podniky potřebují 
přizpůsobit hospodářství, které bude 
nízkouhlíkové, účinně využívající energie 
a zdroje, a schopné vyrovnat se 
s klimatickou změnou,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při provádění programu se bude brát na 
zřetel, že se podniky potřebují přizpůsobit 
hospodářství, které bude nízkouhlíkové, 
účinně využívající energie a zdroje, a 
schopné vyrovnat se s klimatickou 
změnou,

2. Při plánování a provádění programu se 
bude brát na zřetel, že se podniky potřebují 
přizpůsobit hospodářství, které bude 
nízkouhlíkové, účinně využívající energie a 
zdroje, a schopné vyrovnat se 
s klimatickou změnou,

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při provádění programu se bude brát na 
zřetel, že se podniky potřebují přizpůsobit 
hospodářství, které bude nízkouhlíkové, 
účinně využívající energie a zdroje, a 
schopné vyrovnat se s klimatickou 
změnou,

2. Při provádění programu se bude brát na 
zřetel, že se podniky potřebují přizpůsobit 
informační společnosti a hospodářství, 
které bude nízkouhlíkové, účinně 
využívající energie a zdroje, a schopné 
vyrovnat se s klimatickou změnou.

Or. ro

Pozměňovací návrh 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho přibližně 
1,4 miliardy EUR bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí přibližně 0,5 % víceletého finančního 
rámce a alespoň 60 % bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

Or. it

Odůvodnění

Konečná částka bude vyčleněna v závislosti na výsledcích jednání o víceletém finančním 
rámci. Pro účinnost programu je nutné, aby jeho rozpočet činil alespoň 0.5% víceletého 
finančního rámce a alespoň 60% z tohoto rozpočtu by mělo být využito na poskytování 
finanční podpory pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho přibližně
1,4 miliardy EUR bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho alespoň
1,4 miliardy EUR bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho přibližně
1,4 miliardy EUR bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí [2,522 miliardy EUR], z toho alespoň
[1.4 miliardy EUR /55,5 %] bude 
vyčleněno na finanční nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho přibližně 
1,4 miliardy EUR bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí [2,522 miliardy EUR], z toho přibližně 
65 % bude vyčleněno na finanční nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Romana Jordan
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho přibližně
1,4 miliardy EUR bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho alespoň
[1.4 miliardy EUR /55,5 %] bude 
vyčleněno na finanční nástroje.

Or. sl

Pozměňovací návrh 266
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí stanovené podle tohoto 
nařízení se může vztahovat také na náklady 
vzniklé při přípravných, sledovacích, 
auditních a hodnotících činnostech, které 
jsou nutné pro řízení programu a splnění 
jeho cílů; konkrétně jde o studie, schůzky 
odborníků, informační a komunikační akce 
včetně komunikační činnosti týkající se 
politických priorit Unie, vztahují-li se 
k obecným cílům tohoto programu, 
náklady spojené s informačními sítěmi 
s důrazem na zpracování a výměnu 
informací, jakož i všechny ostatní náklady 
na technickou a správní pomoc, které 
Komisi vzniknou v souvislosti s řízením 
tohoto programu.

2. Finanční krytí stanovené podle tohoto 
nařízení se může vztahovat také na náklady 
vzniklé při přípravných, sledovacích, 
auditních a hodnotících činnostech, které 
jsou nutné pro řízení programu a splnění 
jeho cílů; konkrétně jde o studie, schůzky 
odborníků, informační a komunikační akce 
včetně komunikační činnosti týkající se 
politických priorit Unie, vztahují-li se 
k obecným cílům tohoto programu, 
náklady spojené s informačními sítěmi 
s důrazem na zpracování a výměnu 
informací, jakož i všechny ostatní náklady 
na technickou a správní pomoc, které 
Komisi vzniknou v souvislosti s řízením 
tohoto programu. Tyto náklady by neměly 
překročit 5% hodnoty finančního krytí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 267
Maurice Ponga
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Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účast třetích zemí Účast zámořských zemí a území a třetích 
zemí 

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. - a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) zámořských zemí a území uvedených v 
[rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. 
listopadu 2001 o přidružení zámořských 
zemí a území k Evropskému společenství, 
které bylo změněno rozhodnutím Rady 
2007/249/ES ze dne 19. března 2007];

Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření ke zlepšení rámcových podmínek 
pro konkurenceschopnost a udržitelnost 
podniků Unie

Opatření ke zlepšení rámcových podmínek 
pro konkurenceschopnost a udržitelnost 
podniků Unie, zejména mikropodniků a 
malých a středních podniků 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 270
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a růstu 
podniků v Evropě.

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti a stabilizace, 
udržitelnosti a růstu podniků v Evropě, se 
zvláštním zaměřením na zakládání 
podniků v inovativních odvětvích 
s vysokým potenciálem rozvoje a rovněž 
na zavádění označení původu (Made 
in…).

Or. it

Odůvodnění

Cílem programu by měla být podpora podniku ve všech fázích jeho životního cyklu, včetně 
fáze stabilizace, tedy např. restrukturalizace nebo reorganizace ve prospěch 
konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 271
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
malých a středních podniků, s cílem 
zlepšit efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti
a růstu podniků v Evropě.

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení podmínek financování,
autonomie, konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti, které jsou nutné pro silný 
růst a dlouhodobý rozvoj mikropodniků a 
malých a středních podniků Unie s cílem 
zlepšit efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu a 
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vytváření hospodářské rovnováhy 
v podnikatelském prostředí v jednotlivých 
členských státech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 272
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a růstu 
podniků v Evropě.

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti malých a středních podniků, 
s cílem zlepšit efektivitu, provázanost 
a soulad vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a růstu 
podniků v Evropě.

Or. de

Pozměňovací návrh 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a růstu 
podniků v Evropě.

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zvláště 
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a růstu 
podniků v Evropě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a růstu 
podniků v Evropě.

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad místních, 
regionálních a vnitrostátních politik na 
podporu konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a růstu podniků v Evropě, 
včetně odvětví cestovního ruchu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a růstu 
podniků v Evropě.

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, s cílem zlepšit efektivitu, 
provázanost a soulad vnitrostátních politik 
na podporu konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a růstu podniků v Evropě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 276
Gaston Franco
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření, jejichž 
cílem je vypracovat nové strategie 
konkurenceschopnosti. Taková opatření 
mohou zahrnovat:

2. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je vypracovat nové strategie pro zajištění
konkurenceschopnosti a trvalého rozvoje 
podniků, jakož i opatření pro usnadnění 
provádění iniciativy Small Business Act 
pro Evropu. Taková opatření mohou 
zahrnovat:

Or. fr

Pozměňovací návrh 277
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření, jejichž 
cílem je vypracovat nové strategie 
konkurenceschopnosti. Taková opatření 
mohou zahrnovat:

2. Komise může podpořit opatření, jejichž 
cílem je vypracovat nové strategie 
konkurenceschopnosti, jako součást 
opatření pro zlepšení finančních 
podmínek, které jsou nutné pro silný růst 
a dlouhodobý rozvoj mikropodniků a 
malých a středních podniků. Taková 
opatření mohou zahrnovat:

Or. pt

Pozměňovací návrh 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření, jejichž 
cílem je vypracovat nové strategie 

2. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je vypracovat nové strategie pro zajištění
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konkurenceschopnosti. Taková opatření 
mohou zahrnovat:

konkurenceschopnosti a trvalého rozvoje 
podniků, jakož i opatření pro usnadnění 
provádění iniciativy Small Business Act 
pro Evropu. Taková opatření mohou 
zahrnovat:

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

a) opatření zaměřená na nápravu 
koncepce, provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících růst a udržitelný rozvoj 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, jakož i jejich obtížný přístup na 
trhy, konkurenceschopnost a nekalou 
hospodářskou soutěž v důsledku moci 
velkých hospodářských skupin na trhu, 
která ohrožuje udržitelnost a přežití 
mikropodniků a malých a středních
podniků, včetně odolnosti vůči 
katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 280
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, a) opatření zaměřená na zlepšení koncepce, 
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provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, s cílem zajistit 
spolupráci mezi evropskými klastry pro 
konkurenceschopnost a zvýšit jejich 
přitažlivost, a na vymezení rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů, jakož i podpory sociální 
odpovědnosti podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

a) opatření zaměřená na zlepšení koncepce, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur a účelné a 
spolehlivé logistiky, klastrů světové třídy 
a obchodních sítí, rámcových podmínek a 
vývoje udržitelných výrobků, služeb a 
postupů;

Or. it

Odůvodnění

Je nutné zdůraznit strategickou povahu logistiky, jakožto klíčového aspektu 
konkurenceschopnosti, v souvislosti s rozvojem infrastruktury.

Pozměňovací návrh 282
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

a) opatření zaměřená na zlepšení koncepce, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, sdílení 
osvědčených postupů týkajících 
rámcových podmínek a řízení klastrů 
světové třídy, obchodních sítí a podporu 
nadnárodní spolupráce mezi klastry, jakož 
i na podporu vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

a) opatření zaměřená na zlepšení koncepce, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek, jako je zejména snížení 
administrativní zátěže, a vývoje 
udržitelných výrobků, služeb a postupů;

Or. de

Pozměňovací návrh 284
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
techniky, služeb a postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření na ochranu odvětví v krizi 
nebo vážně ohrožených likvidací, 
především mikropodniků a malých a 
středních podniků, v každém členském 
státě, formou specifických programů a 
opatření, zejména v oblasti místního 
obchodu, stavebnictví, textilním odvětví a 
metalurgii aj.;

Or. pt

Pozměňovací návrh 286
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření na podporu 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
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malých a středních podniků Unie 
působících v odvětví cestovního ruchu, 
mimo jiné podporou spolupráce mezi 
členskými státy prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření na podporu a zhodnocení 
úlohy organizací zastupujících malé a 
střední podniky při podpoře a poradenství 
pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření zaměřená na podporu 
spolupráce v oblasti tvorby politik 
a výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy s jinými zeměmi, které se 
účastní tohoto programu, a hlavními 
konkurenty Unie, a na řešení 
mezinárodních aspektů politik 
konkurenceschopnosti;

b) opatření zaměřená na podporu 
spolupráce v oblasti tvorby politik 
a výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy s jinými zeměmi, které se 
účastní tohoto programu, a hlavními 
konkurenty Unie, a na řešení 
mezinárodních aspektů politik 
konkurenceschopnosti se zaměřením na 
mechanismy týkající se ochrany proti 
dumpingovému dovozu ze zemí, které 
nejsou členy Evropského společenství;

Or. it
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Odůvodnění

Nařízení by mělo poskytovat mechanismy na ochranu a obranu evropských malých a 
středních podniků před nekalou hospodářskou soutěží ze zemí, které nejsou součástí EU, a to 
přirozeně v souladu s právními předpisy o hospodářské soutěži a volném obchodu. 

Pozměňovací návrh 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření zaměřená na podporu 
spolupráce v oblasti tvorby politik 
a výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy s jinými zeměmi, které se 
účastní tohoto programu, a hlavními 
konkurenty Unie, a na řešení 
mezinárodních aspektů politik 
konkurenceschopnosti;

b) opatření zaměřená na podporu 
spolupráce v oblasti tvorby politik 
a výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy s jinými zeměmi, které se 
účastní tohoto programu, a hlavními 
světovými obchodními partnery Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření na zlepšení rámcových 
podmínek, zejména pro malé a střední 
podniky, omezením administrativní 
zátěže; mezi tato opatření může mimo jiné 
patřit:
– stanovení kvalitativních a 
kvantitativních čistých cílů snižování 
zátěže, přičemž se zohlední platné právní 
předpisy, jakož i nové právní předpisy, 
které vstoupí v platnost po stanovení cíle;
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– vytvoření skupin nezávislých odborníků, 
které budou Komisi poskytovat 
poradenství ohledně snižování 
administrativní zátěže spojené s právními 
předpisy Unie;
– poskytování informací a výměna 
osvědčených postupů souvisejících s 
přenesením právních předpisů EU do 
vnitrostátního práva, včetně 
systematického uplatňování testu dopadů 
na malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření zaměřená na podporu 
spolupráce při výměně osvědčených 
postupů mezi zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpora výměny osvědčených postupů 
a informací mezi organizacemi 
zastupujícími malé a střední podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 293
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

c) podporu vývoje politik pro 
mikropodniky a malé a střední podniky a 
spolupráce mezi tvůrci politik, zejména 
s cílem usnadnit mikropodnikům a malým 
a středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

Or. ro

Pozměňovací návrh 294
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

c) podporu vývoje politik pro 
mikropodniky a malé a střední podniky a 
spolupráce mezi tvůrci politik s cílem 
zajistit, aby byly finanční prostředky 
Společenství prokazatelně převáděny a 
přidělovány mikropodnikům a malým a 
středním podnikům, a to zejména s cílem 
usnadnit mikropodnikům a malým a 
středním podnikům přístup k programům a 
opatřením.

Or. pt

Pozměňovací návrh 295
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky v úzké spolupráci se 
sdruženími malých a středních podniků, 
které jsou hlasem malých a středních 
podniků, a spolupráce mezi tvůrci politik, 
zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

Or. de

Pozměňovací návrh 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik a mezi tvůrci politik a 
organizacemi malých a středních 
podniků, zejména s cílem usnadnit malým 
a středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

Or. fr

Pozměňovací návrh 297
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, občanskou společností a odvětvím 
podnikání, zejména s cílem usnadnit 
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a opatřením. malým a středním podnikům přístup k 
programům a opatřením.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením v souladu se zásadami 
iniciativy Small Business Act, přičemž je 
nutné věnovat zvláštní pozornost úloze, 
kterou mohou sehrát místní orgány.

Or. it

Odůvodnění

Měly by být zohledněny malé podniky a zásady iniciativy Small Business Act, zejména 
„zelenou malým a středním podnikům“; navíc by měly být zapojeny i místní orgány, vzhledem 
k tomu, že znají své místní malé a střední podniky a jejich potřeby.  

Pozměňovací návrh 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením na evropské, regionální a 
místní úrovni, včetně programu Horizont 
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2020 a strukturálních fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření na podporu 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
malých a středních podniků v odvětví 
cestovního ruchu podporou vytváření 
prostředí příznivého pro rozvoj podniků v 
tomto odvětví a prosazováním spolupráce 
mezi členskými státy;

Or. en

Odůvodnění

Na význam cestovního ruchu poukazuje i Lisabonská smlouva a vymezuje pro Unii konkrétní 
pravomoci v této oblasti. Tento program bude zmíněné pravomoci provádět. Z tohoto důvodu 
by v textu měly být uvedeny přesnější informace.

Pozměňovací návrh 301
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporu malých a středních podniků 
prováděním právních předpisů, 
hodnocením a zlepšováním jejich vlivu na 
životní prostředí, energetické náročnosti, 
rozšiřováním jejich dovedností a 
kvalifikací, rozvíjením nových obchodních 
modelů a hodnotových řetězců účinně 
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využívajících zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporu spojování podniků, včetně 
vytváření klastrů a nadnárodních sítí, a 
zvětšování malých a středních podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 303
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření na podporu 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
malých a středních podniků Unie 
působících v odvětví cestovního ruchu, 
mimo jiné podporou spolupráce mezi 
členskými státy prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporu sítí/ výměny osvědčených
postupů mezi organizacemi zastupující 
malé a střední podniky při provádění 
iniciativy Small Business Act;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření na provádění zásad iniciativy 
Small business Act „zelenou malým a 
středním podnikům“ a „pouze jednou“;

Or. es

Pozměňovací návrh 306
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporu rozvoje systémů 
usnadňujících evropským občanům 
zakládat podniky a přístup na trh mimo 
svůj členský stát s cílem lépe využít 
potenciál evropského jednotného trhu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 307
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) prioritou by měla být podpora 
soukromých společností s důrazem na 
malé a střední podniky při zavádění 
ekologických inovací na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vytvoření evropské podnikové 
znalostní základny a systému 
elektronického učení v jazycích všech 27 
členských států s rejstříkem poradců a 
poradenské platformy online, která 
umožní rychlý a snadný přístup 
k informacím týkajícím se konkrétního 
členského státu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 309
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. opatření na podporu 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
malých a středních podniků v odvětví 
cestovního ruchu podporou vytváření 
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prostředí příznivého pro rozvoj podniků v 
tomto odvětví a prosazováním spolupráce 
mezi členskými státy;

Or. en

Odůvodnění

Cestovní ruch představuje v Unii významné hospodářské odvětví a podniky z tohoto odvětví 
podstatně přispívají k růstu a zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 310
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a s velkým přínosem pro HDP Unie. 
Takové iniciativy povzbudí rozvoj nových 
trhů a nabídku zboží a služeb založených 
na vysoce konkurenceschopných 
obchodních modelech nebo na 
modifikovaných hodnotových řetězcích. 
Patří zde iniciativy k posílení
konkurenceschopnosti, účinnějšího
využívání zdrojů, udržitelnosti a sociální 
odpovědnosti podniků.

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl mikropodniků a malých a 
středních podniků a s velkým přínosem pro 
HDP Unie a členských států. Takové 
iniciativy povzbudí rozvoj vnitrostátní 
produkce a posílí konkurenceschopnost, 
účinnější využívání zdrojů, udržitelnost
a sociální odpovědnost podniků, čímž 
přispějí k hospodářskému růstu, který má 
zásadní význam pro řešení sociálních 
problémů vyplývajících ze systémové krize, 
zejména v zemích se slabším 
hospodářstvím.

Or. pt

Pozměňovací návrh 311
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a s velkým přínosem pro HDP Unie. 
Takové iniciativy povzbudí rozvoj nových 
trhů a nabídku zboží a služeb založených 
na vysoce konkurenceschopných 
obchodních modelech nebo na 
modifikovaných hodnotových řetězcích. 
Patří zde iniciativy k posílení 
konkurenceschopnosti, účinnějšího 
využívání zdrojů, udržitelnosti a sociální 
odpovědnosti podniků.

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl mikropodniků a malých a 
středních podniků a s velkým přínosem pro 
zvýšení úrovně zaměstnanosti a HDP 
Unie. Takové iniciativy povzbudí rozvoj 
nových trhů a nabídku zboží a služeb 
založených na vysoce 
konkurenceschopných obchodních 
modelech nebo na modifikovaných 
hodnotových řetězcích. Patří zde iniciativy 
k posílení konkurenceschopnosti, 
účinnějšího využívání zdrojů, udržitelnosti 
a sociální odpovědnosti podniků.

Or. ro

Pozměňovací návrh 312
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a s velkým přínosem pro HDP Unie. 
Takové iniciativy povzbudí rozvoj nových 
trhů a nabídku zboží a služeb založených 
na vysoce konkurenceschopných 
obchodních modelech nebo na 
modifikovaných hodnotových řetězcích. 
Patří zde iniciativy k posílení 
konkurenceschopnosti, účinnějšího 
využívání zdrojů, udržitelnosti a sociální 
odpovědnosti podniků.

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a s velkým přínosem pro HDP Unie, a 
vznik inovativních odvětví, jako jsou 
tvůrčí odvětví provázaná s inovacemi 
v oblasti IKT. Takové iniciativy povzbudí 
rozvoj nových trhů a nabídku zboží 
a služeb založených na vysoce 
konkurenceschopných obchodních 
modelech nebo na modifikovaných 
hodnotových řetězcích. Patří zde iniciativy 
k posílení konkurenceschopnosti, 
účinnějšího využívání zdrojů, udržitelnosti 
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a sociální odpovědnosti podniků.

Or. it

Odůvodnění

Pro zvýšení konkurenceschopnosti evropských malých a středních podniků je třeba se zaměřit 
na inovativní a tvůrčí odvětví.

Pozměňovací návrh 313
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a s velkým přínosem pro HDP Unie. 
Takové iniciativy povzbudí rozvoj nových 
trhů a nabídku zboží a služeb založených 
na vysoce konkurenceschopných 
obchodních modelech nebo na 
modifikovaných hodnotových řetězcích. 
Patří zde iniciativy k posílení 
konkurenceschopnosti, účinnějšího 
využívání zdrojů, udržitelnosti a sociální 
odpovědnosti podniků.

3. Komise podpoří iniciativy urychlující 
vznik konkurenceschopných odvětví. 
Takové iniciativy povzbudí rozvoj nových 
trhů a nabídku zboží a služeb založených 
na vysoce konkurenceschopných 
obchodních modelech, zdokonalených 
produktech a postupech, změněných 
organizačních strukturách nebo na 
modifikovaných hodnotových řetězcích. 
Patří sem iniciativy k posílení produktivity, 
udržitelnosti, zejména účinnějšího 
využívání zdrojů a energetické účinnosti,
a sociální odpovědnosti podniků. Tyto 
činnosti povzbuzují zavádění nových 
obchodních modelů a také komerční 
využití vhodných nápadů, pokud jde o 
nové produkty a služby.

Or. en

Odůvodnění

Opatření by se měla zaměřovat na meziodvětvové iniciativy, které jsou přínosné pro co 
nejširší okruh malých a středních podniků. Vedle konkurenceschopných obchodních modelů a 
modifikovaných hodnotových řetězců k dosažení konkurenceschopnosti odvětví může přispět 
zdokonalení produktů a postupů a změna organizačních struktur.
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Pozměňovací návrh 314
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je 
typický vysoký podíl malých a středních 
podniků a s velkým přínosem pro HDP 
Unie. Takové iniciativy povzbudí rozvoj 
nových trhů a nabídku zboží a služeb 
založených na vysoce 
konkurenceschopných obchodních 
modelech nebo na modifikovaných 
hodnotových řetězcích. Patří zde iniciativy 
k posílení konkurenceschopnosti, 
účinnějšího využívání zdrojů, udržitelnosti 
a sociální odpovědnosti podniků.

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a s velkým přínosem pro HDP Unie. 
Takové iniciativy povzbudí rozvoj nových 
trhů a nabídku zboží a služeb založených 
na vysoce konkurenceschopných 
obchodních modelech nebo na 
modifikovaných hodnotových řetězcích. 
Patří zde iniciativy k posílení 
konkurenceschopnosti, účinnějšího 
využívání zdrojů, udržitelnosti a sociální 
odpovědnosti podniků.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod omezovat iniciativy pouze na meziodvětvové činnosti.

Pozměňovací návrh 315
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za tímto účelem může Komise 
podporovat rovněž činnosti v konkrétních 
odvětvích v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a které ve velké míře přispívají k HDP 
Unie, jako je odvětví cestovního ruchu a 
designérského spotřebního zboží.
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Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost podporovat iniciativy určené pro konkrétní odvětví.

Pozměňovací návrh 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za tímto účelem může Komise 
podporovat rovněž činnosti v konkrétních 
odvětvích v oblastech, pro které je typický 
vysoký podíl malých a středních podniků 
a které ve velké míře přispívají k HDP 
Unie, jako je odvětví cestovního ruchu a 
designérského spotřebního zboží.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost podporovat iniciativy určené pro konkrétní odvětví.

Pozměňovací návrh 317
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se zaváže vypracovat ukazatele 
týkající se podnikání malých a středních 
podniků a sbírá příslušné údaje. Údaje by 
měly být sbírány místní úrovni a 
spojovány na evropské úrovni, aby se 
zajistila jejich srovnatelnost s cílem určit 
osvědčené postupy nebo postupy, které 
nejsou funkční.

Or. it
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Odůvodnění

S cílem vypracovat účinné strategie pro malé a střední podniky by bylo vhodné vypracovat 
platné ukazatele, které umožní spojení a srovnání údajů, lze tak předejít nesrovnalostem.


