
AM\908222CS.doc PE492.830v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2011/0394(COD)

5. 7. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
318 – 464

Návrh zprávy
Jürgen Creutzmann
(PE489.639v03-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–
2020

Návrh nařízení
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))



PE492.830v01-00 2/104 AM\908222CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\908222CS.doc 3/104 PE492.830v01-00

CS

Pozměňovací návrh 318
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj a růst 
podniků.

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj a růst 
podniků, zejména mikropodniků a MSP.

Or. ro

Pozměňovací návrh 319
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj a růst 
podniků.

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro zahájení činnosti,
rozvoj a růst i pro převody podniků, zvláště 
malých podniků a mikropodniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj a růst 
podniků.

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro udržitelné zahájení 
činnosti, rozvoj a růst podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj a růst 
podniků.

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání, harmonizací 
platných právních předpisů a snižováním 
nákladů na administrativu, které nesou 
MSP v různých členských státech. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj, růst a 
konsolidaci podniků.

Or. it

Odůvodnění

Podnikům by měla být také poskytována podpora ve fázích po zahájení činnosti, a to 
posílením jejich postavení na trhu (konsolidací) prostřednictvím konkurenceschopné 
reorganizace/restrukturalizace s cílem řešit nové výzvy v hospodářství, a také prostřednictvím 
harmonizace právních předpisů.

Pozměňovací návrh 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj a růst 
podniků.

1. Komise přispívá k podpoře podnikání 
zlepšováním rámcových podmínek, jež 
ovlivňují rozvoj podnikání. Komise 
podporuje takové podmínky pro podnikání, 
které jsou příznivé pro rozvoj a růst 
podniků, přičemž věnuje zvláštní 
pozornost strategiím a potřebám MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám.

2. Zvláštní pozornost je věnována novým,
potenciálním a mladým podnikatelům a 
ženám-podnikatelkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám.

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům, ženám-podnikatelkám, 
řemeslníkům a specifickým cílovým 
skupinám.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 325
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám.

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou podnikatelé ve věku 30 až 60 let 
postižení krizí.

Or. it

Odůvodnění

Hospodářská krize vážně postihla podnikatele starší 50 let. Měli by proto být zahrnuti do 
kategorií, jimž Komise věnuje zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh 326
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám.

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům, podnikatelům v civilním 
sektoru a ženám-podnikatelkám a rovněž 
specifickým cílovým skupinám.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám.

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou přistěhovalci, sociálně 
znevýhodněné nebo zranitelné skupiny, 
například osoby se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám.

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám, 
včetně starších podnikatelů, jejichž 
zkušenost a neformální sítě se mohou 
ukázat jako velmi cenné.

Or. en

Odůvodnění

Neměla by se podceňovat úloha starších občanů v podnikání. Vzhledem ke své zkušenosti 
a kontaktům mohou starší občané významně přispět začínajícím podnikům a stát se tak 
aktivními členy stárnoucí společnosti.

Pozměňovací návrh 329
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám.

2. Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám a 
převodu podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 330
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a rovněž specifickým cílovým skupinám.

(2) Zvláštní pozornost je věnována mladým 
podnikatelům, novým a potenciálním 
podnikatelům a ženám-podnikatelkám 
a z toho důvodu rovněž specifickým 
subjektům s odbornými znalostmi, které je 
podporují.

Or. hu

Pozměňovací návrh 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise může podporovat vytváření sítí 
infrastruktury pro obnovu umění a 
řemesel, jejich dovedností a tradičních 
technik, které souvisejí s kulturním 
dědictvím a luxusním průmyslem. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 332
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit opatření 
členských států zaměřená na zavádění 
vzdělávání pro podnikatele, 
podnikatelských dovedností a 
podnikatelských přístupů, zejména 
u potenciálních a nových podnikatelů.

3. Komise může podpořit opatření 
členských států a regionů zaměřená na 
zavádění vzdělávání pro podnikatele, 
podnikatelských dovedností a 
podnikatelských přístupů také na místní 
úrovni, zejména u potenciálních a nových 
podnikatelů, a to i pomocí vedení a 
poradenství pro podnikatele (viz údaj o 
dočasném řízení).

Or. it

Odůvodnění

Měl by být uveden odkaz na úspěšné probíhající regionální iniciativy na podporu růstu 
podniků pomocí vedení (školení, poradenství apod.) zajišťovaného profesionály, kteří nepatří 
k podniku.

Pozměňovací návrh 333
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise může podpořit opatření 
členských států zaměřená na zavádění 
vzdělávání pro podnikatele, 
podnikatelských dovedností a 
podnikatelských přístupů, zejména 
u potenciálních a nových podnikatelů.

(3) Komise může podpořit opatření 
členských států zaměřená na zavádění 
vzdělávání pro podnikatele, 
podnikatelských dovedností a 
podnikatelských přístupů, zejména 
u potenciálních a nových podnikatelů i 
programů podporujících samostatnou 
výdělečnou činnost a vstup do podnikání 
mezi mladými budoucími podnikateli.
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Or. hu

Pozměňovací návrh 334
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit opatření 
členských států zaměřená na zavádění 
vzdělávání pro podnikatele, 
podnikatelských dovedností a 
podnikatelských přístupů, zejména 
u potenciálních a nových podnikatelů.

3. Komise může podpořit opatření 
členských států zaměřená na zavádění 
vzdělávání pro podnikatele, 
podnikatelských dovedností a 
podnikatelských přístupů, zejména 
u potenciálních a nových podnikatelů, i 
prosazování iniciativ, které podporují 
druhou šanci dříve zkrachovalých 
podnikatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise podporuje opatření v oblasti 
podnikání zaměřená na MSP v odvětví 
cestovního ruchu, aby podpořila kvalitní 
udržitelný cestovní ruch, zejména 
zjišťováním osvědčených postupů, které 
mohou být přínosem v konkrétních 
odvětvích, například v pobřežním a 
plážovém cestovním ruchu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 336
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3 a) Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
snižování nezaměstnanosti mladých lidí, 
motivování nezaměstnaných mladých lidí, 
aby s stávali osobami samostatně 
výdělečně činnými a podnikateli, 
s přihlédnutím k odbornostem cílové 
skupiny a s využitím specifických znalostí 
o cílové skupině, které mají organizace 
zabývající se rozvojem podnikání mladých 
lidí.

Or. hu

Pozměňovací návrh 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise může posílit vzdělávání 
možných podnikatelů prostřednictvím 
programu celoživotního učení nebo 
programu Erasmus pro všechny s cílem 
zlepšit jejich technologickou kapacitu a 
řízení podniků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise podpoří budování kapacit pro 
zprostředkovatelské organizace MSP 
s cílem zlepšit kvalitu a dostupnost 
poradenství v oblasti sociální 
odpovědnosti pro malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise může podpořit opatření 
členských států na zavedení daňových 
úlev pro MSP.

Or. it

Odůvodnění

V tomto období krize je třeba podporovat veškerá opatření, včetně opatření na vnitrostátní 
úrovni, které mohou podnikům pomoci růst a konsolidovat se.

Pozměňovací návrh 340
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Komise podporuje vytváření 
společností odštěpených od univerzit a 
katalyzátory a inkubátory podnikání 
v členských státech.

Or. it
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Odůvodnění

Při vytváření nových podniků se může uplatnit úloha univerzit a je třeba ji rozvíjet 
a upevňovat pomocí nových myšlenek.

Pozměňovací návrh 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti a na vnitrostátní 
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku kapitálového i 
úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi i ve fázi převodu a které doplňují 
použití finančních nástrojů členských států 
pro malé a střední podniky na celostátní,
regionální a místní úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky 
soudržnosti, programu Horizont 2020 a na 
vnitrostátní, regionální či místní úrovni. 
Cílem takových opatření je povzbudit 
nabídku kapitálového i úvěrového 
financování.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění pozměňovacího návrhu 41 (návrh zprávy): Finanční nástroje v rámci tohoto 
programu by měly doplňovat stávající systémy na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.
Kromě vnitrostátních a regionálních orgánů hrají významnou úlohu při usnadňování přístupu 
MSP k financím také místní orgány, například města.

Pozměňovací návrh 342
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a
růstové fázi a které doplňují použití 
finančních nástrojů členských států pro 
malé a střední podniky na celostátní a 
regionální úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky 
soudržnosti a na vnitrostátní úrovni. Cílem 
takových opatření je povzbudit nabídku 
kapitálového i úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční, růstové 
a konsolidační fázi a které doplňují použití 
finančních nástrojů členských států pro 
malé a střední podniky na celostátní a 
regionální úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky 
soudržnosti a na vnitrostátní úrovni. Cílem 
takových opatření je povzbudit nabídku 
kapitálového i úvěrového financování.

Or. it

Pozměňovací návrh 343
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti a na vnitrostátní 
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku kapitálového i 
úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti a na vnitrostátní 
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku kapitálového i 
úvěrového financování. Komise věnuje 
zvláštní pozornost zviditelnění 
financování EU pro MSP, aby se zajistilo, 
že se o podpoře EU bude vědět a bude 
uznávána.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a 
růstové fázi a které doplňují použití 
finančních nástrojů členských států pro 
malé a střední podniky na celostátní a 
regionální úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky 
soudržnosti a na vnitrostátní úrovni. Cílem 
takových opatření je povzbudit nabídku 
kapitálového i úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je usnadnit a zlepšit přístup k financím pro 
malé a střední podniky ve všech fázích 
jejich životního cyklu a které doplňují 
použití finančních nástrojů členských států 
pro malé a střední podniky na celostátní a 
regionální úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky
soudržnosti a na vnitrostátní úrovni. Cílem 
takových opatření je podpořit a povzbudit 
nabídku kapitálového i úvěrového 
financování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 345
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti a na vnitrostátní 
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku kapitálového i 
úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a fázi převodu a které doplňují použití 
finančních nástrojů členských států pro 
malé a střední podniky na celostátní a 
regionální úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky 
soudržnosti a na vnitrostátní úrovni. Cílem 
takových opatření je povzbudit nabídku 
kapitálového i úvěrového financování.

Or. de
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Pozměňovací návrh 346
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti a na vnitrostátní 
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku kapitálového i 
úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro 
mikropodniky a malé a střední podniky 
v jejich počáteční a růstové fázi a které 
doplňují použití finančních nástrojů 
členských států pro mikropodniky a malé a 
střední podniky na místní, celostátní a 
regionální úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky 
soudržnosti a na vnitrostátní úrovni. Cílem 
takových opatření je povzbudit nabídku 
kapitálového i úvěrového financování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti a na vnitrostátní 
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku kapitálového i 
úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti, programu 
Horizont 2020 a na vnitrostátní úrovni. 
Cílem takových opatření je povzbudit 
nabídku kapitálového i úvěrového 
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financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními v 
rámci politiky soudržnosti a na vnitrostátní 
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku kapitálového i 
úvěrového financování.

1. Komise podpoří opatření, jejichž cílem 
je zlepšit přístup k financím pro malé a 
střední podniky v jejich počáteční a růstové 
fázi a které doplňují použití finančních 
nástrojů členských států pro malé a střední 
podniky na celostátní a regionální úrovni. 
Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními 
v rámci programu Horizont 2020, politiky 
soudržnosti a na vnitrostátní a regionální
úrovni. Cílem takových opatření je 
povzbudit nabídku a příjem počátečního, 
neoficiálního, kapitálového, kvazi-
podílového i úvěrového financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V rámci opatření uvedených v odstavci 1 
Komise v závislosti na tržní poptávce 
navrhne opatření zaměřená na zlepšení 
přeshraničního a nadnárodního 
financování, což malým a středním 
podnikům pomůže dát své činnosti 

2. V rámci opatření uvedených v odstavci 1 
Komise v závislosti na tržní poptávce 
navrhne opatření zaměřená na zlepšení 
přeshraničního a nadnárodního 
financování, což malým a středním 
podnikům pomůže dát své činnosti 
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mezinárodní rozměr v souladu s právními 
předpisy Unie.

mezinárodní rozměr nebo vytvářet aliance 
a fúze s jinými MSP, v souladu s právními 
předpisy Unie.

Or. it

Odůvodnění

Spojení s jinými MSP by se mělo podporovat tam, kde může větší rozměr přinést přidanou 
hodnotu.

Pozměňovací návrh 350
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2 a) Aby se zaplnily mezery ve 
financování v životním cyklu podniků, je 
třeba podporovat pomoc začínajícím a 
inovačním podnikům, aby co nejdříve 
vstoupily do fáze růstu, a podporovat 
pokrok začínajících podniků směrem 
k fázi, kdy mohou přilákat kapitál. Tomu 
napomohou nové projekty, které jsou 
připraveny co nejdříve přijmout počáteční 
a rizikový kapitál, přičemž cílem je 
podpořit růst trhu rizikového kapitálu, a 
tím podnikání (a hospodářství EU).

Or. hu

Pozměňovací návrh 351
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jako součást iniciativ ke zlepšení 
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dostupnosti financí jednotlivé činnosti 
zajistí, aby přístup k finančnímu nástroji 
doplnily odpovídající pokyny týkající se 
možností poučení o přístupu, systémy 
školení a poskytování služeb pro 
podnikání  založených na znalostech, 
které mohou být klíčové pro zajištění 
přístupu k financím.

Or. en

Odůvodnění

Nestačí umožnit dostupnost finančních nástrojů pro MSP bez přístupu k samotnému 
odbornému vedení a poradenství. Dovednosti a řídicí schopnosti (například při vytváření 
vhodného obchodního plánu) mohou být stejně klíčové jako dostupnost financování.
Poskytnutí možností financování pomocí finančních nástrojů je třeba podle potřeby doplnit 
možnostmi školení a vedení.

Pozměňovací návrh 352
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Jako součást opatření uvedených 
v odstavci 1 Komise posoudí možnost 
podporovat, rozvíjet nebo zastřešovat 
inovační finanční nástroj, který může být 
prospěšný pro MSP, jako například 
skupinové financování na základě 
konzultace s příslušnými zúčastněnými 
stranami včetně organizací zastupujících 
MSP.

Or. en

Odůvodnění

Skupinové financování umožňuje vytvořit širší skupinu drobných investorů s cílem investovat 
do projektů a malých podniků, obvykle prostřednictvím internetových portálů. Ve Spojených 
státech byl přijat dokument týkající se začínajících podniků Jumpstart Our Business Startups 
Act (JOBS Act), jehož cílem je podpora financování malých podniků a zajištění rámce 
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právních předpisů pro kolektivní financování, které zajišťuje rovnováhu ochrany investorů a 
podpory hospodářského růstu.

Pozměňovací návrh 353
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podrobnosti o opatřeních uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku jsou stanoveny 
v příloze II.

3. Podrobnosti o opatřeních uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku jsou stanoveny 
v čl. 14 odst. 1 písm. a).

Or. sl

Pozměňovací návrh 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření ke zlepšení přístupu na trhy Opatření ke zlepšení přístupu na trhy a 
k podpůrným službám

Or. fr

Pozměňovací návrh 355
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 

vypouští se
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Europe Network.

Or. es

Odůvodnění

Měla by se odlišit opatření ke zlepšení přístupu na trh a opatření související s informacemi, 
poradenstvím a sledováním pro podniky. Proto se navrhuje rozdělit článek 9 do dvou 
oddělených článků.

Pozměňovací návrh 356
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network.

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network. Síť Enterprise Europe 
Network nenahradí ani nezdvojí, ale 
doplní činnost stávajících MSP a 
mikroorganizací a bude přednostně 
vycházet z organizací zastupujících MSP. 
Způsob jejího územního provádění by měl 
odrážet různorodost MSP a měl by vést 
k součinnosti a konzistentnosti s úlohou, 
kterou již hrají organizace zastupující 
MSP.

Or. en

Odůvodnění

Síť Enterprise Europe Network se považuje za síť podniků, avšak v mnoha regionech do ní 
organizace zastupující MSP nejsou zapojeny a není možné vytvářet síť mezi podniky a 
podnikovými organizacemi.

Pozměňovací návrh 357
Amalia Sartori
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network.

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network. Budoucí činnosti sítě by 
měly navazovat na stávající činnosti a 
měly by je dále rozvíjet a rozšiřovat. Síť 
poskytne integrované podpůrné služby 
evropským MSP, které se snaží využívat 
možností na jednotném trhu a ve třetích 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

Zkušenost a výzkum sítě by měly být využity k dalšímu posilování její podpory pro MSP v 
budoucnu. Navíc by byl užitečný podrobnější popis toho, co se plánuje.

Pozměňovací návrh 358
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network.

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network. Vyhodnotí však její 
účinnost, řízení a územní rozdělení za 
účelem zlepšení využívání navrhovaných 
služeb ze strany MSP, zlepšení zapojení 
příslušných zúčastněných stran do správy 
sítě a také zajištění vyváženějšího 
územního rozdělení. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 359
Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network.

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy v Unii a 
v zámořských zemích a územích 
přidružených k Unii, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network.

Or. fr

Pozměňovací návrh 360
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network.

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise nadále 
rozšiřovat svou podporu sítě Enterprise 
Europe Network, aniž by však docházelo 
ke zbytečnému zdvojování.

Or. de

Pozměňovací návrh 361
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1



PE492.830v01-00 24/104 AM\908222CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network.

1. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network a zároveň kontrolovat, 
jak účinně se přítomnost stran účastnících 
se sítě projevuje na místní úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 362
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Opatření v rámci sítě mohou 
zahrnout, aniž by se však na to omezovala, 
následující:
(a) informační a poradenské služby o 
iniciativách a právních předpisech EU;
(b) podporu v zájmu posílení řídicích 
kapacit s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost MSP;
(c) podporu za účelem zlepšení znalostí 
MSP v oblasti financí;
(d) opatření za účelem zlepšení přístupu 
MSP k výzkumu energetické účinnosti, 
klimatu a životního prostředí;
(e) podporu dalších zdrojů financování 
EU;
(f) usnadňování přeshraničních 
partnerství v oblasti obchodu, výzkumu a 
vývoje, technologií a inovací;
(g) zajišťování komunikační vazby mezi 
malými a středními podniky a Komisí.

Or. en
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Odůvodnění

Bylo by užitečné uvést popis možných úkolů sítě, ale zároveň nebýt příliš normativní a 
ponechat prostor na úpravy s ohledem na budoucí vývoj.

Pozměňovací návrh 363
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
informovanosti.

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
informovanosti. Podpoří mimo jiné pomoc 
MSP prostřednictvím jejich zastupujících 
organizací na evropské nebo vnitrostátní 
úrovni, zejména opatření, jejichž cílem je:
– provádění programu,
– zajištění souladu MSP s právními 
předpisy EU,
– usnadnění přístupu MSP k evropským 
programům a financování,
– zjišťování osvědčených postupů a 
spolupráce mezi těmito organizacemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 364
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
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informovanosti. informovanosti, a opatření na podporu 
účasti MSP a mikropodniků v procesu 
vypracovávání a úprav evropských 
požadavků a standardů a dodržování ze 
strany podniků.

Or. es

Pozměňovací návrh 365
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
informovanosti.

2. Komise podpoří opatření ke zlepšení 
přístupu malých a středních podniků na 
jednotný trh, včetně poskytování informací 
a zlepšování informovanosti. Podpoří také 
větší zapojení organizací zastupujících 
MSP do rozvoje iniciativ týkajících se 
politiky jednotného trhu, jako jsou veřejné 
zakázky, normalizační procesy a režimy 
duševního vlastnictví. 

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
informovanosti.

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací, zlepšování 
informovanosti a odborného vzdělávání.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 367
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
informovanosti.

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací, zakládání 
platforem a zlepšování informovanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může podpořit opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
informovanosti.

2. Komise bude podporovat opatření ke 
zlepšení přístupu malých a středních 
podniků na jednotný trh, včetně 
poskytování informací a zlepšování 
informovanosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 369
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při provádění tohoto článku Komise 
věnuje zvláštní pozornost malým 
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podnikům a mikropodnikům a 
konzistentnosti opatření uskutečňovaných 
podle odstavce 1 a 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 370
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky mohou 
z programu obdržet podporu v oblasti 
norem a práv duševního vlastnictví 
v prioritních třetích zemích.

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Aby se zabránilo zdvojování, 
Evropská komise nejprve zhodnotí 
stávající poradenské služby v této oblasti a 
teprve poté budou vyvíjeny nové možnosti 
poradenství. Jako další krok proběhne 
konzultace s organizacemi MSP s cílem 
zjistit potřeby podniků. Malé a střední 
podniky mohou z programu obdržet 
podporu v oblasti norem a práv duševního 
vlastnictví v prioritních třetích zemích.

Or. de

Pozměňovací návrh 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky mohou 

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii, zejména 
poskytováním informací o překážkách 
přístupu na trh a obchodních 
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z programu obdržet podporu v oblasti 
norem a práv duševního vlastnictví 
v prioritních třetích zemích.

příležitostech a zlepšením podpůrných 
služeb v oblasti informací o normách, 
veřejných zakázkách a právech duševního 
vlastnictví v prioritních třetích zemích.
Tato opatření doplňují, ale nezdvojují, 
hlavní opatření v oblasti podpory 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky mohou 
z programu obdržet podporu v oblasti 
norem a práv duševního vlastnictví 
v prioritních třetích zemích.

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích, jako je poskytování diagnostických 
nástrojů, šíření informací a podpora, 
s cílem umožnit podnikům 
pokračování jejich mezinárodní činnosti.  
Malé a střední podniky mohou z programu 
obdržet podporu v oblasti norem a práv 
duševního vlastnictví v prioritních třetích 
zemích. Cílem této podpory je pokrýt 
potřeby všech MSP, ať už se jedná o 
začínající, příležitostné nebo dlouhodobé 
vývozce. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 373
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky mohou
z programu obdržet podporu v oblasti 
norem a práv duševního vlastnictví 
v prioritních třetích zemích.

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky obdrží
z programu podporu, zejména 
poskytováním informací o překážkách 
vstupu na trh a obchodních příležitostech 
a zlepšováním podpůrných služeb 
například v oblasti norem a práv 
duševního vlastnictví v prioritních třetích 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by užitečné uvést podrobnější popis možných opatření na podporu internacionalizace 
MSP, ale zároveň nebýt příliš normativní a ponechat prostor na úpravy s ohledem na budoucí 
vývoj.

Pozměňovací návrh 374
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky mohou 
z programu obdržet podporu v oblasti 
norem a práv duševního vlastnictví 
v prioritních třetích zemích.

3. Konkrétní opatření se zaměří na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trhy mimo Unii a na posilování 
existujících podpůrných služeb na těchto 
trzích. Malé a střední podniky mohou 
z programu obdržet podporu v oblasti 
norem a práv duševního vlastnictví a 
celních režimů v prioritních třetích zemích 
a na jednotném trhu.

Or. it
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Odůvodnění

Podniky by měly dostat podporu, když se pokoušejí proniknout na jednotný trh i na trhy mimo 
EU. Znalost celních režimů spolu s reorganizací vycházející z osvědčených postupů zmírní 
nebezpečí narušení obchodu se zbožím a službami.

Pozměňovací návrh 375
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření v rámci programu mohou být 
zaměřena na posilování mezinárodní 
průmyslové spolupráce, včetně 
průmyslových a regulačních dialogů se 
třetími zeměmi. Konkrétní opatření mohou 
být zaměřena na snižování rozdílů mezi 
Unií a jinými zeměmi v regulačních 
rámcích pro průmyslové výrobky, na 
průmyslovou politiku a zlepšování 
podmínek pro podnikání.

4. Opatření v rámci programu mohou být 
zaměřena na posilování mezinárodní 
průmyslové spolupráce a spolupráce 
v terciárním sektoru související s 
podnikáním, včetně průmyslových 
a regulačních dialogů se třetími zeměmi. 
Konkrétní opatření mohou být zaměřena na 
snižování rozdílů mezi Unií a jinými 
zeměmi v regulačních rámcích pro 
průmyslové výrobky a služby, na 
průmyslovou politiku a zlepšování 
podmínek pro podnikání.

Or. it

Odůvodnění

Cílem je přizpůsobit opatření a ukazatele, které mají být zahrnuty do hodnocení dopadu 
programu COSME, který se zaměřuje na podporu podniků služeb a cestovního ruchu i 
průmyslových podniků.

Pozměňovací návrh 376
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření v rámci programu mohou být 
zaměřena na posilování mezinárodní 

4. Opatření v rámci programu mohou být 
zaměřena na posilování mezinárodní 
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průmyslové spolupráce, včetně 
průmyslových a regulačních dialogů se 
třetími zeměmi. Konkrétní opatření mohou 
být zaměřena na snižování rozdílů mezi 
Unií a jinými zeměmi v regulačních 
rámcích pro průmyslové výrobky, na 
průmyslovou politiku a zlepšování 
podmínek pro podnikání.

průmyslové spolupráce, včetně 
průmyslových a regulačních dialogů a 
recipročních opatření se třetími zeměmi. 
Konkrétní opatření mohou být zaměřena na 
snižování rozdílů mezi Unií a jinými 
zeměmi v regulačních rámcích pro 
průmyslové výrobky, na průmyslovou 
politiku a zlepšování podmínek pro 
podnikání.

Or. fr

Odůvodnění

Opatření EU by měla usilovat o striktní uplatňování zásady reciprocity, aby se zajistila 
skutečná rovnost přístupu na evropský trh.

Pozměňovací návrh 377
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření v rámci programu mohou být 
zaměřena na posilování mezinárodní 
průmyslové spolupráce, včetně 
průmyslových a regulačních dialogů se 
třetími zeměmi. Konkrétní opatření mohou 
být zaměřena na snižování rozdílů mezi 
Unií a jinými zeměmi v regulačních 
rámcích pro průmyslové výrobky, na 
průmyslovou politiku a zlepšování 
podmínek pro podnikání.

4. Opatření v rámci programu mohou být 
zaměřena na posilování mezinárodní 
spolupráce, včetně průmyslových 
a regulačních dialogů se třetími zeměmi. 
Konkrétní opatření mohou být zaměřena na 
snižování rozdílů mezi Unií a jinými 
zeměmi v regulačních rámcích pro 
výrobky, na politiku týkající se podniků
a zlepšování podmínek pro podnikání.

Or. en

Odůvodnění

Slovo „průmyslový“ by mělo být vynecháno. Není důvod omezovat tato opatření na 
průmyslovou spolupráci, průmyslové výrobky a průmyslovou politiku.
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Pozměňovací návrh 378
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise bude podporovat opatření 
s cílem zajistit účast MSP v evropském a 
mezinárodním normativním procesu, a 
tak přizpůsobit evropské a mezinárodní 
normy a požadavky potřebám a 
zvláštnostem MSP a usnadnit provádění 
těchto standardů v MSP.

Or. en

(Standardizace se obecně uznává jako významný nástroj umožňující přístup na trhy, neboť 
normy jsou tak dostupnější a levnější.)

Pozměňovací návrh 379
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Cílem specifických opatření by mělo 
být zajištění spravedlnosti při zadávání 
veřejných zakázek MSP vyrábějícím 
v Evropě. Pro tyto podniky by mělo být 
vyhrazeno 20 % veřejných zakázek.

Or. fr

Odůvodnění

Někteří z konkurentů EU upřednostňují při zadávání veřejných zakázek své vlastní podniky.
Za účelem ochrany našich pracovních míst a konkurenceschopnosti našich podniků by měla 
Evropská unie vyhradit určitý podíl svých veřejných zakázek pro podniky vyrábějící v Evropě.
To umožní, aby MSP rostly a rozvíjely se a posílí to jejich schopnost čelit později mezinárodní 
konkurenci.
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Pozměňovací návrh 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Enterprise Europe Network

1. Komise pokračuje v podpoře sítě 
Enterprise Europe Network (dále jen 
„síť“) s cílem poskytovat integrované 
služby na podporu podnikání, zejména 
pro malé a střední podniky.
S ohledem na zkušenosti a dovednosti 
získané v rámci stávajících evropských 
podpůrných sítí pro podniky lze finanční 
podporu poskytovat partnerům účastnícím 
se sítí, a to zejména za účelem 
poskytování:
(a) informací a poradenství, zpětné vazby, 
služeb pro obchodní spolupráci a 
internacionalizaci na jednotném trhu a ve 
třetích zemích;
(b) služeb pro inovace, transfer 
technologií a předávání znalostí;
(c) služeb podporujících účast malých a 
středních podniků v evropských 
programech, včetně programu 
Horizont 2020 a strukturálních fondů.
2. Podrobnosti týkající se těchto služeb 
jsou stanoveny v příloze IIa.
3. Služby, které síť poskytuje v rámci 
ostatních programů Unie, se financují 
z uvedených programů.
4. S cílem přijmout další opatření ke 
zlepšení výkonnosti sítě přezkoumá 
Komise různé struktury řízení a způsoby 
jejího využívání ve všech členských 
státech ve spolupráci s organizacemi 
malých a středních podniků a agenturami 
pro inovace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 381
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Opatření související s informacemi, 

poradenstvím a sledováním pro podniky
1. Komise usnadní organizacím MSP 
přístup k programům Unie a zajistí 
opatření technické pomoci s cílem 
informovat MSP a poskytovat jim 
poradenství. 
2. Aby bylo možné nadále zlepšovat 
konkurenceschopnost podniků v Unii a 
jejich přístup na trhy, bude Komise 
pokračovat v podpoře sítě Enterprise 
Europe Network, jejíž činnosti by měly být 
stanoveny po konzultaci s evropskými 
organizacemi zastupujícími MSP.

Or. es

Odůvodnění

Jednou z priorit by mělo být zajištění toho, aby MSP měly přístup k informacím, poradenství a 
sledování.

Pozměňovací návrh 382
Gaston Franco

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 a
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Opatření ke zlepšení pomoci pro MSP 
a přístupu k podpůrným službám

1. Pro zajištění pokračování iniciativy, 
jejímž cílem je usnadnit poskytování 
informací a poradenství pro MSP, 
zachová Komise svou podporu síti 
Enterprise Europe Network (EEN). Tato 
síť úzce spolupracuje s různými sítěmi 
existujícími na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni, aby byla pro MSP 
bezprostředněji srozumitelná 
a prosazovala konzistentní pomoc.
2. Komise podpoří také pomoc MSP 
prostřednictvím jejich zastupujících 
organizací na evropské nebo vnitrostátní 
úrovni, zejména opatření, jejichž cílem je:
– provádění programu,
– zajištění souladu MSP s právními 
předpisy EU,
– usnadnění přístupu MSP k evropským 
programům a financování,
– zjišťování osvědčených postupů a 
spolupráce mezi těmito organizacemi.
3. Při provádění tohoto článku Komise 
věnuje zvláštní pozornost malým 
podnikům a mikropodnikům a 
konzistentnosti opatření uskutečňovaných 
podle odstavce 1 a 2.

Or. fr

Odůvodnění

Měla by být podporována součinnost a racionalizace opatření zaměřených na pomoc a 
podporu MSP, v ideálním případě za účelem zřízení jednotných kontaktních míst.

Pozměňovací návrh 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K provádění programu Komise přijme 
roční pracovní program podle 
přezkumného postupu uvedeného v čl. 16 
odst. 2. Roční pracovní programy stanoví 
cíle, předpokládané výsledky, metodu 
provádění a jejich celkovou částku. 
Obsahují rovněž popis opatření, která mají 
být financována, s uvedením částky 
vyčleněné na každé opatření, orientačního 
rozvrhu provádění a také vhodných 
ukazatelů pro sledování efektivity 
při dosahování výsledků a plnění cílů. 
V případě grantů obsahují priority, 
základní hodnotící kritéria a maximální 
míru spolufinancování.

1. K provádění programu Komise odděleně 
přijme roční pracovní programy týkající se 
finančních a nefinančních nástrojů  podle 
přezkumného postupu uvedeného v čl. 16 
odst. 2. Roční pracovní programy stanoví 
cíle, předpokládané výsledky, metodu 
provádění a jejich celkovou částku. 
Obsahují rovněž popis opatření, která mají 
být financována, s uvedením částky 
vyčleněné na každé opatření, orientačního 
rozvrhu provádění, profilu plateb, 
klíčových informací o finančních 
nástrojích, například na úrovni záruky a 
souvislosti s programem Horizont 
2020, a také vhodných ukazatelů pro 
sledování efektivity při dosahování 
výsledků a plnění cílů. V případě grantů 
obsahují priority, základní hodnotící 
kritéria a maximální míru 
spolufinancování.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit konzistentnost mezi finančními nástroji programů COSME a Horizont 
2020.

Pozměňovací návrh 384
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise by měla prosazovat vytvoření 
integrovaných a uživatelsky vstřícných 
on-line systémů v členských státech, které 
by pomohly zpřístupnit veškeré informace 
a programy týkající se MSP, jako jsou 
postupy při podávání žádostí, časový 
harmonogram, příslušná pravidla 
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a předpisy, přehled probíhajících 
a ukončených projektů a zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pracovní program je vypracováván po 
konzultaci se zúčastněnými stranami 
včetně organizací zastupujících MSP, ale 
také s dalšími zúčastněnými stranami, 
například orgány pro normalizaci, 
pracovními organizacemi a organizacemi 
v oblasti životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vypracovávání, provádění a 
hodnocení ročního programu podléhá 
konzultaci s evropskými organizacemi 
podnikání a malých a středních podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 387
Henri Weber
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vypracovávání, provádění a 
hodnocení ročního programu podléhá 
konzultaci s evropskými organizacemi 
podnikání a malých a středních podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 388
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) identifikace osvědčených postupů 
a politických přístupů a jejich další 
rozvíjení;

(b) identifikace a šíření osvědčených 
postupů a politických přístupů a jejich další 
rozvíjení;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) identifikace osvědčených postupů 
a politických přístupů a jejich další 
rozvíjení;

(b) identifikace osvědčených postupů 
a politických přístupů a jejich další 
rozvíjení a šíření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 390
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, aby se 
zjistilo, ve kterých oblastech je nutno 
zjednodušit stávající právní předpisy nebo 
ve kterých oblastech je nutno navrhnout 
nové právní předpisy;

(c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, zejména 
malých a středních podniků, aby se 
zjistilo, ve kterých oblastech je nutno 
zjednodušit stávající právní předpisy nebo 
ve kterých oblastech je nutno navrhnout 
nové právní předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, aby se 
zjistilo, ve kterých oblastech je nutno 
zjednodušit stávající právní předpisy nebo 
ve kterých oblastech je nutno navrhnout
nové právní předpisy;

(c) kontroly účelnosti stávajících právních 
předpisů a posouzení dopadů nových
opatření Unie, jež mají zvlášť velký 
význam z hlediska konkurenceschopnosti 
podniků, aby se zjistilo, ve kterých 
oblastech je nutno zjednodušit stávající 
právní předpisy, a zajistila minimalizace 
administrativní zátěže MSP v oblastech, v 
nichž se navrhují nové právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, aby se 
zjistilo, ve kterých oblastech je nutno 
zjednodušit stávající právní předpisy nebo 
ve kterých oblastech je nutno navrhnout 
nové právní předpisy;

(c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, zejména 
malých a středních podniků a 
mikropodniků, aby se zjistilo, ve kterých 
oblastech je nutno zjednodušit stávající 
právní předpisy nebo ve kterých oblastech 
je nutno navrhnout nové právní předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 393
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, aby se 
zjistilo, ve kterých oblastech je nutno 
zjednodušit stávající právní předpisy nebo 
ve kterých oblastech je nutno navrhnout 
nové právní předpisy;

(c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, aby se 
zjistilo, ve kterých oblastech je nutno 
zjednodušit stávající právní předpisy nebo 
ve kterých oblastech je nutno navrhnout 
nové právní předpisy, čehož je třeba 
dosáhnout pomocí testu MSP na základě 
zásady „malý má přednost“, který 
obsahuje důkladné vyhodnocení možností 
napomáhání mikropodnikům;

Or. de

Pozměňovací návrh 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) posouzení dopadů opatření Unie, jež 
mají zvlášť velký význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, aby se 
zjistilo, ve kterých oblastech je nutno 
zjednodušit stávající právní předpisy nebo 
ve kterých oblastech je nutno navrhnout 
nové právní předpisy;

(c) kontroly účelnosti stávajících právních 
předpisů a posouzení dopadů nových
opatření Unie, jež mají zvlášť velký 
význam z hlediska konkurenceschopnosti 
podniků, aby se zjistilo, ve kterých 
oblastech je nutno zjednodušit stávající 
právní předpisy nebo kde lze uplatnit 
specifické výjimky pro MSP a zajistit 
minimalizaci zátěže pro malé a střední 
podniky v oblastech, v nichž je nutno 
navrhnout nové právní předpisy;

Or. en

Odůvodnění

Kontroly účelnosti jsou také důležité s cílem posoudit stávající objem právních předpisů EU a 
snažit se minimalizovat zátěž podniků EU, zejména MSP.

Pozměňovací návrh 395
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, specifické 
průmyslové politiky a opatření 
souvisejících s konkurenceschopností.

(d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, a zejména MSP se 
zvláštním důrazem na malé podniky a 
mikropodniky, specifické průmyslové 
politiky a opatření souvisejících s 
konkurenceschopností.

Or. en

Odůvodnění

Pod písmenem (d) týkajícím se hodnocení právních předpisů ovlivňujících podniky „by mělo 
být vyjasněno, že tato dvě opatření budou zajišťována se zvláštním důrazem na MSP, a 
zejména na mikropodniky a malé podniky“. To je také praktické uplatnění zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“.
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Pozměňovací návrh 396
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, specifické 
průmyslové politiky a opatření 
souvisejících s konkurenceschopností.

(d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, a zejména malé a 
střední podniky a mikropodniky,
specifické průmyslové politiky a opatření 
souvisejících s konkurenceschopností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 397
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, specifické 
průmyslové politiky a opatření 
souvisejících s konkurenceschopností.

(d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, zejména malé 
a střední podniky, specifické průmyslové 
politiky a opatření souvisejících 
s konkurenceschopností.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, specifické 
průmyslové politiky a opatření 
souvisejících s konkurenceschopností.

(d) hodnocení právních předpisů 
ovlivňujících podniky, a zejména malé a 
střední podniky a mikropodniky,
specifické průmyslové politiky a opatření 
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souvisejících s konkurenceschopností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) kontrola a hodnocení provádění 
iniciativy na podporu malých a středních 
podniků („Small Business Act“) a 
přístupu „zelenou malým a středním 
podnikům“. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 400
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpůrná opatření uvedená v odstavci 1 
nejsou nutně součástí ročních pracovních 
programů uvedených v článku 10.

2. Podpůrná opatření uvedená v odstavci 1 
jsou součástí ročních pracovních programů 
uvedených v článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpůrná opatření uvedená v odstavci 1 
nejsou nutně součástí ročních pracovních 
programů uvedených v článku 10.

2. Podpůrná opatření uvedená v odstavci 1 
nejsou nutně součástí ročních pracovních 
programů uvedených v článku 10 a 
nebudou stát více než [2,5%] celkových 
finančních prostředků programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zpracuje výroční zprávu 
o sledování, v níž zhodnotí účelnost 
a efektivitu podporovaných opatření 
z hlediska finančního plnění, výsledků 
a pokud možno i dopadu. Zpráva zahrnuje 
informace o výši výdajů souvisejících s 
klimatem a o účinku podpory cílů 
souvisejících se změnou klimatu do takové 
míry, aby sběr těchto informací nevytvářel 
neopodstatněnou administrativní zátěž pro 
malé a střední podniky.

2. Komise zpracuje výroční zprávu 
o sledování, v níž zhodnotí účelnost 
a efektivitu podporovaných opatření 
z hlediska finančního plnění, výsledků 
a pokud možno i dopadu. Zpráva zahrnuje 
informace o výši výdajů souvisejících s 
klimatem a o účinku podpory cílů 
souvisejících se změnou klimatu do takové 
míry, aby sběr těchto informací nevytvářel 
neopodstatněnou administrativní zátěž pro 
malé a střední podniky. Výroční zpráva se 
předkládá příslušnému výboru 
Evropského parlamentu a zpřístupňuje 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejpozději do roku 2018 Komise 
vypracuje hodnotící zprávu o dosažení cílů 
všech opatření podpořených z programu co 
do úrovně výsledků a dopadů, účinnosti 
využití zdrojů a jejich evropské přidané 
hodnoty, aby bylo možné rozhodnout 
o prodloužení, úpravě nebo zrušení těchto 
opatření. Toto hodnocení se bude také 
zabývat rozsahem zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější provázaností, stálou 
platností všech cílů a také přínosem 
opatření z hlediska priorit Unie, 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Vezme v úvahu 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
opatření předchozího programu.

3. Nejpozději do roku 2018 Komise 
vypracuje hodnotící zprávu o dosažení cílů 
všech opatření podpořených z programu co 
do úrovně výsledků a dopadů, účinnosti 
využití zdrojů, míry dostupnosti v cílových 
skupinách a jejich evropské přidané 
hodnoty, aby bylo možné rozhodnout 
o prodloužení, úpravě nebo zrušení těchto 
opatření. Toto hodnocení se bude také 
zabývat rozsahem zjednodušení, jeho 
vnitřní a vnější provázaností, stálou 
platností všech cílů a také přínosem 
opatření z hlediska priorit Unie, 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Vezme v úvahu 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
opatření předchozího programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vypracuje se soubor klíčových 
ukazatelů výkonnosti jako základ pro 
posouzení toho, do jaké míry bylo 
dosaženo cílů opatření, která byla z 
programu podpořena. Měří se na základě 
předem vymezených výchozích úrovní, 
které budou odrážet situaci před 
provedením opatření.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ukazatele v tomto nařízení stanoví spoluzákonodárci, není zapotřebí 
vypracovávat další ukazatele.
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Pozměňovací návrh 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vypracuje se soubor klíčových 
ukazatelů výkonnosti jako základ pro 
posouzení toho, do jaké míry bylo 
dosaženo cílů opatření, která byla z 
programu podpořena. Měří se na základě 
předem vymezených výchozích úrovní, 
které budou odrážet situaci před 
provedením opatření.

5. Ve spolupráci s odborníky a 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně organizací zastupujících malé a 
střední podniky, regionálními orgány a 
finančními zprostředkovateli se vypracuje
soubor klíčových ukazatelů výkonnosti 
jako základ pro posouzení toho, do jaké 
míry bylo dosaženo cílů opatření, která 
byla z programu podpořena. Měří se na 
základě předem vymezených výchozích 
úrovní, které budou odrážet situaci před 
provedením opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím, také se zaměřením na 
jejich počáteční fázi a na fázi převodu. 
Finanční nástroje sestávají z kapitálového 
nástroje a nástroje úvěrových záruk.
Přidělování finančních prostředků na 
různé nástroje je založeno na tržní 
poptávce a zohledňuje stanoviska 
organizací zastupujících malé a střední 
podniky, regionálních orgánů a 
finančních zprostředkovatelů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 407
Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk. Vyvíjení finančních 
nástrojů by mělo být možné v kterékoli 
fázi životního cyklu MSP.

Or. de

Pozměňovací návrh 408
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk. Při přidělování 
finančních prostředků se upřednostní 
dluhové nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
a/nebo podnikům v kterékoli fázi jejich 
životního cyklu přístup k financím. 
Finanční nástroje sestávají z kapitálového 
nástroje a nástroje úvěrových záruk.

Or. fr

Pozměňovací návrh 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 
přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům v jejich počáteční a 
růstové fázi přístup k financím. Finanční 
nástroje sestávají z kapitálového nástroje 
a nástroje úvěrových záruk.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit růstově 
orientovaným malým a středním podnikům 

1. Finanční nástroje programu jsou 
využívány s cílem usnadnit začínajícím a 
růstově a na konsolidaci orientovaným 
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přístup k financím. Finanční nástroje 
sestávají z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

malým a středním podnikům přístup 
k financím. Finanční nástroje sestávají 
z kapitálového nástroje a nástroje 
úvěrových záruk.

Or. it

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k článku 8.

Pozměňovací návrh 412
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kapitálový nástroj Programu pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na MSP - nástroj pro kapitálové investice 
do růstu (EFG) - se provádí jako součást 
jednotného kapitálového nástroje Unie 
podporujícího růst podniků v Unii a 
výzkum, vývoj a inovace od raného stadia 
(včetně založení podniku) do růstového 
stadia za finanční podpory z iniciativy 
Horizont 2020 a z tohoto programu.
Nástroj pro kapitálové investice do růstu 
(EFG) používá stejný prováděcí 
mechanismus jako kapitálový nástroj pro 
výzkum, vývoj a inovace, který bude zřízen 
v rámci iniciativy Horizont 2020, a to za 
níže stanovených podmínek.
Nástroj úvěrových záruk (LGF) se provádí 
jako součást jednotného úvěrového 
finančního nástroje EU pro růst podniků 
a výzkum, vývoj a inovace, přičemž 
používá stejný prováděcí mechanismus, 
jako z poptávky vycházející složka pro 
MSP v rámci úvěrového nástroje 
iniciativy Horizont 2020 (RSI II), a to za 
níže stanovených podmínek. 
Kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 



AM\908222CS.doc 51/104 PE492.830v01-00

CS

záruk musí splňovat požadavky 
ustanovení o finančních nástrojích ve 
finančním nařízení a v aktu v přenesené 
pravomoci, který nahrazuje prováděcí 
pravidla, a podrobnější operační 
požadavky, které budou stanoveny 
v pokynech Komise.
Kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 
záruk se budou doplňovat s finančními 
prostředky používanými členskými státy 
pro MSP v rámci politiky soudržnosti. 
Kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 
záruk mohou ve vhodných případech 
dovolovat spojení finančních prostředků 
s členskými státy, které si přejí přispět 
částí, která je jim přidělena ze 
strukturálních fondů v souladu s [čl. 33 
odst. 1 písm. a) nařízení o strukturálních 
fondech]. Příjmy a splátky související s 
mechanismem pro inovativní malé a 
střední podniky a malé a střední podniky 
(GIF 2) v rámci rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace se přidělí 
na program pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na MSP. 
Finanční nástroje pro růstově zaměřené 
malé a střední podniky se provádějí 
v souladu s příslušnými pravidly Unie pro 
státní podporu.

Or. sl

Pozměňovací návrh 413
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. EFG se zaměří na fondy poskytující 
rizikový kapitál a mezaninové 
financování, např. podřízené a účastnické 
půjčky, podnikům ve fázi expanze nebo 
růstu, zejména těm s přeshraničním 
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působením, přičemž bude moci investovat 
do nově založených podniků, spolu 
s kapitálovým nástrojem pro výzkum, 
vývoj a inovace spadajícím pod iniciativu 
Horizont 2020. V tomto druhém případě 
nesmí investice z EFG přesáhnout 20 % 
z celkové investice Unie s výjimkou 
víceetapového financování, kde bude 
financování z EFG a z kapitálového 
nástroje pro výzkum, vývoj a inovace 
poskytováno poměrně na základě 
investiční strategie fondů. EFG se vyhne 
výkupnímu nebo náhradnímu kapitálu 
určenému na likvidaci pořízeného 
podniku. Na základě vývoje tržních 
podmínek může Komise rozhodnout o 
změně uvedené 20% hranice. 
Podpora se provádí formou jedné 
z následujících investic:
(a) přímo Evropským investičním fondem 
(EIF) nebo jinými subjekty, jimž je 
svěřeno provádění jménem Komise; nebo
(b) fondy fondů nebo investičními nástroji 
investujícími přeshraničně, které byly 
zřízeny Evropskými investičním fondem, 
nebo jinými subjekty, jimž je svěřeno 
provádění jménem Komise, společně se 
soukromými investory a/nebo státními 
finančními institucemi;

Or. sl

Pozměňovací návrh 414
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Správu LGF vykonává jménem 
Komise Evropský investiční fond nebo 
jiné subjekty, jimž je svěřeno provádění 
jménem Komise. Tento nástroj poskytuje:
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(a) protizáruky a jiné dohody o sdílení 
rizik v rámci záručních systémů,
(b) přímé záruky a jiné dohody o sdílení 
rizik pro ostatní finanční 
zprostředkovatele, kteří splňují kritéria 
způsobilosti.
LGF tvoří tato dvě opatření:
první opatření, dluhové financování 
prostřednictvím úvěrů, včetně podřízených 
a účastnických půjček, nebo leasingu, 
zmenší obtíže, s nimiž se setkávají zvláště 
malé a střední podniky, potřebují-li si 
zajistit přístup k finančním prostředkům, 
a to buď v důsledku toho, že jsou vnímány 
jako rizikové, nebo v důsledku 
nedostupnosti dostatečného zajištění; 
druhé opatření, sekuritizace portfolií 
závazků malých a středních podniků, 
mobilizuje dodatečné dluhové financování 
malých a středních podniků na základě 
příslušných ujednání o sdílení rizik 
s dotčenými institucemi. 
Podpora takových transakcí závisí na tom, 
zda se emitující instituce zavážou použít 
významnou část vzniklé likvidity nebo 
mobilizovaného kapitálu pro další 
úvěrování malých a středních podniků 
v přiměřené lhůtě. Výše tohoto nového 
dluhového financování se vypočte podle 
výše zaručených portfoliových rizik 
a sjedná se spolu s danou lhůtou s každou 
emitující institucí jednotlivě.
S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia se LGF 
vztahuje na úvěry s minimální dobou 
splatnosti 12 měsíců. LGF je koncipován 
takovým způsobem, aby bylo možné 
podávat zprávy o MSP, které byly 
podpořeny, a to co do jejich počtu i 
objemu půjček.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční nástroje pro růstově 
orientované malé a střední podniky mohou 
být případně kombinovány s jinými 
finančními nástroji zřízenými členskými 
státy a jejich správními orgány v souladu 
s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 
XXX/201X [nové nařízení o strukturálních 
fondech] a s granty financovanými Unií, 
a to i podle tohoto nařízení.

2. Finanční nástroje pro růstově 
orientované malé a střední podniky a/nebo 
podniky v kterékoli fázi jejich životního 
cyklu mohou být případně kombinovány 
s jinými finančními nástroji zřízenými 
členskými státy a jejich správními orgány 
v souladu s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení 
(EU) č. XXX/201X [nové nařízení o 
strukturálních fondech] a s granty 
financovanými Unií, a to i podle tohoto 
nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční nástroje pro růstově 
orientované malé a střední podniky mohou 
být případně kombinovány s jinými 
finančními nástroji zřízenými členskými 
státy a jejich správními orgány v souladu 
s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 
XXX/201X [nové nařízení o strukturálních 
fondech] a s granty financovanými Unií, 
a to i podle tohoto nařízení.

2. Finanční nástroje pro malé a střední 
podniky mohou být případně kombinovány 
s jinými finančními nástroji zřízenými 
členskými státy a jejich správními orgány 
v souladu s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení 
(EU) č. XXX/201X [nové nařízení o 
strukturálních fondech] a s granty 
financovanými Unií, a to i podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční nástroje pro růstově 
orientované malé a střední podniky mohou 
být případně kombinovány s jinými 
finančními nástroji zřízenými členskými 
státy a jejich správními orgány v souladu 
s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 
XXX/201X [nové nařízení o strukturálních 
fondech] a s granty financovanými Unií, 
a to i podle tohoto nařízení.

2. Finanční nástroje pro malé a střední 
podniky mohou být případně kombinovány 
s jinými finančními nástroji zřízenými 
členskými státy a jejich správními orgány 
v souladu s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení 
(EU) č. XXX/201X [nové nařízení o 
strukturálních fondech] a s granty 
financovanými Unií, a to i podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 
záruk se budou doplňovat s finančními 
nástroji používanými členskými státy pro 
MSP v rámci politiky soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Kapitálový nástroj a nástroj pro 
úvěrové záruky mohou ve vhodných 
případech dovolovat spojení finančních 
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zdrojů s členskými státy a/nebo regiony, 
které si přejí přispět částí, která je jim 
přidělena ze strukturálních fondů v 
souladu s [čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení 
o strukturálních fondech].

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Využívání finančních nástrojů v rámci 
tohoto programu je úzce koordinováno 
s úvěrovým a kapitálovým nástrojem 
v rámci programu Horizont 2020 s cílem 
vytvořit jednotný nástroj pro 
zprostředkovatele a umožnit malým a 
středním podnikům prostřednictvím 
jediného společného zdroje informací 
určit program, který nejlépe odpovídá 
jejich potřebám.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že přestože nelze očekávat, že by finanční 
zprostředkovatelé zároveň používali finanční nástroje v rámci Programu pro
konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky i v rámci Horizontu 2020, 
oba programy by měly být úzce koordinovány, aby poskytovaly jednotný nástroj pro 
zprostředkovatele a aby pomáhaly malým a středním podnikům zvolit podpůrný program, 
který nejlépe odpovídá jejich potřebám, a to prostřednictvím jediného společného zdroje 
informací, např. internetové stránce EU věnované tomuto tématu.

Pozměňovací návrh 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise a členské státy by měly 
přijmout vhodná opatření za účelem 
zvýšení informovanosti malých a 
středních podniků a zprostředkovatelů o 
dostupných finančních nástrojích.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Finanční nástroje pro malé a střední 
podniky se provádějí v souladu 
s příslušnou právní úpravou Unie pro 
státní podporu. Podmínky pro jakékoli 
výjimky z pravidel pro státní podporu pro 
tyto finanční nástroje by měly být jasně 
stanoveny v pokynech a příručkách 
k programu.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zjednodušily postupy a usnadnil přístup k programu COSME, podmínky pro jakékoli 
výjimky z pravidel pro státní podporu pro tyto finanční nástroje (například minimální 
prahová hodnota nebo smluvní podmínky) by měly být jasně stanoveny v pokynech a 
příručkách k programu COSME.

Pozměňovací návrh 423
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Je třeba zajistit, aby informace o 
dostupnosti finančních nástrojů pronikly 
až na místní úroveň. Postupy používání 
těchto finančních nástrojů budou stejné 
ve všech členských státech a budou 
zjednodušeny a uvedeny ve známost.

Or. it

Pozměňovací návrh 424
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise vypracuje návrh povinných
smluv s finančními zprostředkovateli, na 
základě kterých bude povinné veřejně 
informovat o tom, že tyto finanční 
nástroje existují.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba, aby financování ze strany Komise bylo náležitě inzerováno a aby se o něm vědělo.

Pozměňovací návrh 425
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Budou učiněna opatření, aby finanční 
nástroje podporované EU byly spojeny 
s financováním na vnitrostátní a 
regionální úrovni a aby strukturální fondy 
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sloužily jako finanční záruka.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky potřebují mít přístup k úvěrům, mělo by být 
zajištěno, aby mohly využívat všech dostupných finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 426
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Bude možné používat tyto finanční 
nástroje v kombinaci s dalšími fondy EU a 
zejména se strukturálními fondy.

Or. it

Pozměňovací návrh 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Nástroj pro kapitálové investice do růstu

1. Kapitálový nástroj Programu pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na MSP - nástroj pro kapitálové investice 
do růstu (EFG) - se provádí jako součást 
jednotného kapitálového nástroje EU 
podporujícího růst podniků v Unii a 
výzkum, vývoj a inovace od raného stadia 
(včetně založení podniku) do růstového 
stadia za finanční podpory z iniciativy 
Horizont 2020 a z tohoto programu za
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použití nástrojů vyvinutých na základě 
vzájemné provázanosti těchto programů.
2. EFG se zaměří na fondy poskytující 
rizikový kapitál a mezaninové 
financování, např. podřízené a účastnické 
půjčky, podnikům ve fázi expanze nebo 
růstu, zejména těm se zahraničním 
působením, přičemž bude moci investovat 
do nově založených podniků, spolu 
s kapitálovým nástrojem pro výzkum, 
vývoj a inovace spadajícím pod iniciativu 
Horizont 2020. V tomto druhém případě 
nesmí investice z EFG přesáhnout 20 % 
z celkové investice EU s výjimkou 
víceetapového financování, kde bude 
financování z EFG a z kapitálového 
nástroje pro výzkum, vývoj a inovace 
poskytováno poměrně na základě 
investiční strategie fondů. EFG se vyhne 
výkupnímu nebo náhradnímu kapitálu 
určenému na likvidaci pořízeného 
podniku. Na základě vývoje tržních 
podmínek může Komise rozhodnout o 
změně uvedené 20% hranice.
3. Podpora se provádí formou jedné z 
následujících investic:
(a) přímo Evropským investičním fondem 
(EIF) nebo jinými subjekty, jimž je 
svěřeno provádění jménem Komise, nebo
(b) fondy fondů nebo investičními nástroji 
investujícími přeshraničně, které byly 
zřízeny Evropskými investičním fondem, 
nebo jinými subjekty, jimž je svěřeno 
provádění jménem Komise, společně se 
soukromými investory a/nebo státními 
finančními institucemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Andrzej Grzyb

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

Článek 14a
Nástroj pro úvěrové záruky

1. Nástroj pro úvěrové záruky (LGF) 
poskytuje:
a) protizáruky a jiné dohody o sdílení rizik 
v rámci záručních systémů,
b) přímé záruky a jiné dohody o sdílení 
rizik pro ostatní finanční 
zprostředkovatele, kteří splňují kritéria 
způsobilosti.
2. LGF používá stejný mechanismus jako 
z poptávky vycházející složka pro MSP 
v rámci úvěrového nástroje iniciativy 
Horizont 2020. Tvoří jej:
a) dluhové financování prostřednictvím 
úvěrů, včetně podřízených a účastnických 
půjček nebo leasingu, které zmenší 
zvláštní obtíže, s nimiž se setkávají malé 
a střední podniky, potřebují-li si zajistit 
přístup k finančním prostředkům, a to 
buď v důsledku toho, že jsou vnímány 
jako vysoce rizikové, nebo v důsledku 
nedostupnosti dostatečného zajištění;
b) sekuritizace portfolií závazků malých a 
středních podniků, která mobilizuje 
dodatečné dluhové financování malých a 
středních podniků na základě příslušných 
ujednání o sdílení rizik s dotčenými 
institucemi. Podpora takových transakcí 
závisí na tom, zda se emitující instituce 
zavážou použít významnou část vzniklé 
likvidity nebo mobilizovaného kapitálu 
pro další úvěrování malých a středních 
podniků v přiměřené lhůtě. Výše tohoto 
nového dluhového financování se vypočte 
podle výše zaručených portfoliových rizik 
a sjedná se spolu s danou lhůtou s každou 
emitující institucí jednotlivě.
c) S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 1.000.000 EUR a s 
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minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Gaston Franco

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a
Nástroj pro kapitálové investice do růstu 

(EFG)
1. Nástroj pro kapitálové investice do 
růstu (EFG) se zaměří na fondy 
poskytující: rizikový kapitál a mezaninové 
financování, např. podřízené a účastnické 
půjčky, podnikům ve fázi expanze nebo 
růstu, zejména těm se zahraničním 
působením, přičemž bude moci investovat 
do fondů pro rané stadium spolu 
s kapitálovým nástrojem pro výzkum a 
inovace spadajícím pod program 
Horizont 2020 a poskytovat mechanismy 
společného investování pro investory typu 
„business angels“. V případě investic 
v rané fázi nesmí investice z EFG 
přesáhnout 20 % z celkové investice Unie 
s výjimkou víceetapových fondů a fondů 
fondů, kde bude financování z EFG 
a z kapitálového nástroje pro výzkum a 
inovace poskytováno poměrně na základě 
investiční strategie daných fondů. Komise 
se vyhne výkupnímu nebo náhradnímu 
kapitálu určenému na likvidaci 
pořízeného podniku. Na základě vývoje 
tržních podmínek může Komise 
rozhodnout o změně uvedené 20% 
hranice.
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2. Kapitálový nástroj programu, tedy 
EFG, se provádí jako součást jednotného 
finančního kapitálového nástroje Unie 
podporujícího růst podniků v Unii a 
výzkum a inovace od raného stadia 
(včetně založení podniku) do růstového 
stadia za finanční podpory z programu 
Horizont 2020 a z tohoto programu.
EFG používá stejný prováděcí 
mechanismus jako kapitálový nástroj pro 
výzkum a inovace, který bude zřízen 
v rámci programu Horizont 2020.
3. Podpora z EFG se provádí formou 
jedné z následujících investic:
(a) přímo Evropským investičním fondem 
(EIF) nebo jinými subjekty, jimž je 
svěřeno provádění jménem Komise, nebo
(b) veřejnými a soukromými fondy fondů 
nebo investičními nástroji investujícími 
přeshraničně, které byly zřízeny 
Evropským investičním fondem, nebo 
jinými subjekty, jimž je svěřeno provádění 
jménem Komise, společně se soukromými 
investory a/nebo veřejnými finančními 
institucemi.
4. EFG investuje do 
zprostředkovatelských fondů rizikového 
kapitálu, které investují do malých a 
středních podniků zpravidla ve fázi 
expanze a růstu. Investice v rámci EFG 
jsou dlouhodobé, tj. obvykle se umísťují 
do fondů rizikového kapitálu na 5 až 
15 let. Doba trvání investice v rámci 
mechanismu EFG nepřekročí v žádném 
případě 20 let ode dne podpisu dohody 
mezi Komisí a subjektem, jemuž je 
svěřeno jeho provádění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 430
Gaston Franco
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Návrh nařízení
Článek 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14b
Fond fondů rizikového kapitálu

Na základě velmi nesnadné pozice 
evropského trhu rizikového kapitálu a 
vzhledem k naléhavosti situace by mělo 
být možné, aby byl do příštího 
rozpočtového období (2014–2020) 
stanoven pilotní projekt fondu fondů 
rizikového kapitálu, který by byl zčásti 
financován fondy Společenství, které 
nebyly využity, společně s dalšími 
investory.

Or. fr

Odůvodnění

Rizikový kapitál je zásadním zdrojem financování nově zakládaných inovativních podniků a 
výrazně rostoucích evropských malých a středních podniků, pro které je velmi obtížně získat 
finance od bank.  Ustavit pilotní projekt fondu fondů rizikového kapitálu, a tím umožnit 
maximalizaci pákového efektu rozpočtu Společenství by pomohlo v boji proti krizi. To by 
poskytlo EU finanční nástroj, který by byl funkční do začátku příštího období finančního 
plánování (2014–2020).

Pozměňovací návrh 431
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Tímto 
výborem je výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor, který 
záležitosti konzultuje  se zúčastněnými 
stranami. Tímto výborem je výbor ve 
smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 432
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. Tímto 
výborem je výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011. Pokud jde o složení výboru, 
bude prosazováno vyvážené zastoupení 
mužů a žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
Pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, 
Komise návrh prováděcího aktu nepřijme 
a použije se třetí pododstavec čl. 5 odst. 4 
nařízení Rady (EU) č. 182/2011.

Or. en

Odůvodnění

Z tohoto pozměňovacího návrhu by vyplývalo, že navrhovaný roční pracovní program nemůže 
být přijat, pokud dojde k situaci, kdy výbor nezaujme žádné stanovisko (tedy kdy je proti 
menšina, která rozhodnutí zablokuje).  Za těchto okolností bude Komise muset buď svůj návrh 
pozměnit nebo jej postoupit odvolacímu výboru.

Pozměňovací návrh 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, pokud jde o změny 
podrobných náležitostí konkrétních 
opatření uvedených v příloze II tohoto 
nařízení, vyžaduje-li si to vývoj 
hospodářské a tržní situace, nebo podle 
výsledků dosažených prostřednictvím 
nástroje úvěrových záruk (LGF) a 
nástroje pro sdílení rizika (RSI) 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace 
spadajícího do Sedmého rámcového 
programu pro finanční nástroj ke sdílení 
rizik.

2. Pokud jde o finanční nástroje, Komise 
se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18, pokud 
jde o změny podílu investic v rámci EFG 
na celkových investicích EU do fondů 
rizikového a rozvojového kapitálu v rané 
fázi a o složení sekuritizovaných 
úvěrových portfolií.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tam, kde je to nutné z mimořádně 
naléhavých důvodů, např. kvůli rychle se 
měnícím ekonomickým podmínkám, 
uplatní se na akty v přenesené pravomoci 
přijaté podle tohoto článku postup 
stanovený v článku 19.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Naléhavý postup
1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost 
bezodkladně a jsou použitelné, pokud
proti nim není vyslovena námitka 
v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu 
v přenesené pravomoci Evropskému 
parlamentu a Radě se uvedou důvody 
použití naléhavého postupu.
2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 18 odst. 5. V takovém případě Komise 
akt poté, co ji Evropský parlament nebo 
Rada uvědomí o svém rozhodnutí vyslovit 
proti aktu námitky, neprodleně zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Naléhavý postup
1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost 
bezodkladně a jsou použitelné, pokud 
proti nim není vyslovena námitka 
v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu 
v přenesené pravomoci Evropskému 
parlamentu a Radě se uvedou důvody 
použití naléhavého postupu.
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2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 18 odst. 5. V takovém případě Komise 
akt poté, co ji Evropský parlament nebo 
Rada uvědomí o svém rozhodnutí vyslovit 
proti aktu námitky, neprodleně zruší.

Or. en
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Pozměňovací návrh 438
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – obecný cíl – bod 1 – Posilovat konkurenceschopnost a udržitelnost podniků Unie, včetně podniků v odvětví cestovního ruchu

Znění navržené Komisí

Obecný cíl: 1. Posilovat konkurenceschopnost a udržitelnost podniků Unie, včetně podniků 
v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel dopadu Současný stav Dlouhodobý cíl a milník (2020)
Růst konkurenceschopnosti průmyslu 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Roční růst o 1 % a růst o 5 % v roce 2015.

2009: -3.1%
Změna administrativní zátěže pro malé 
a střední podniky (počet dní potřebných
k založení nového podniku).

Počet dní potřebných na založení nového 
malého nebo středního podniku: 7 pracovních 
dnů.

Snížení počtu dní potřebných na založení 
nového malého nebo středního podniku 
(MSP): 3 pracovní dny v roce 2020. 

Růst průmyslové výroby EU 
v ekologických odvětvích (změna proti 
předchozímu roku v %).

Roční růst o 6–7 % během posledních let. Roční růst v průměru o 8 % během příštích 
deseti let; do roku 2015 se plánuje 50% růst 
výroby.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Obecný cíl: 1. Posilovat udržitelnou konkurenceschopnost podniků Unie, zejména malých a středních 
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podniků
Ukazatel dopadu Současný stav Dlouhodobý cíl a milník (2020)
Zvýšená konkurenceschopnost malých a 
středních podniků v Evropské unii ve 
srovnání s konkurenceschopností 
malých a středních podniků v hlavních 
konkurenčních zemích (zvýšený růst 
průmyslové konkurenceschopnosti EU 
ve srovnání s jejími hlavními 
konkurenty)

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Roční růst o 1 %.

Změna administrativní a regulační zátěže 
pro malé a střední podniky (počet dní a 
náklady potřebné k založení nového 
podniku, čas potřebný k získání licencí a 
povolení k zahájení a vykonávání 
konkrétní činnosti podniku).

Počet dní potřebných na založení nového 
malého nebo středního podniku v roce 2011: 
6,5 pracovních dnů. 

Snížení počtu dní potřebných na založení 
nového malého nebo středního podniku (MSP) 
na 3 pracovní dny. 

Náklady na založení: 379 €. Snížení nákladů na založení na 100 €.1

Počet členských států splňující cíl SBA zkrátit 
dobu potřebnou k získání licencí a povolení 
(včetně povolení týkajících se životního 
prostředí) tak, aby podnik mohl svou činnost 
zahájit do jednoho měsíce: 2

Počet členských států splňující cíl SBA zkrátit 
dobu potřebnou k získání licencí a povolení 
(včetně povolení týkajících se životního 
prostředí) tak, aby podnik mohl svou činnost 
zahájit do jednoho měsíce: 242

Počet členských států s jediným kontaktním 
místem pro začínající podniky umožňujícím 
podnikatelům učinit všechny požadované 
kroky (např. registrace, daně, DPH a sociální 
pojištění) prostřednictví jediného 

Navýšení počtu členských států s jediným 
kontaktním místem pro začínající podniky na 
283
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administrativního kontaktního místa, a to 
fyzického (úřad), virtuálního (internet) nebo 
obojího v roce 2009: 18

Energetická náročnost průmyslu EU 
(konečná spotřeba energie / HPH (pro 
EU-23). 

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020: údaje budou doplněny

Materiálová produktivita (HPH / přímá 
spotřeba materiálu vyjádřená v tunách) 
(pro EU-27).

2000: 0.29, 2003: 0.30, 2005: 0.29, 2006: 0.30, 
2007: 0.30

2020: údaje budou doplněny

Podíl počtu malých a středních podniků 
v Unii, které nabízejí produkty nebo 
služby šetrné k životnímu prostředí. 

2011: 26% 2020: 38%

________________

1 Závěry ze zasedání Rady pro 
konkurenceschopnost ze dne 31. května 2011 
obsahovaly výzvu určenou členským státům: 
„zkrátit do roku 2012 dobu potřebnou pro 
založení nového podniku na tři pracovní dny 
a snížit náklady na 100 EUR“.
2 Na základě přezkumu SBA byly členské státy 
vyzvány, aby „do konce roku 2013 zkrátily 
dobu potřebnou k získání licencí a povolení 
(včetně povolení týkajících se životního 
prostředí) tak, aby podnik mohl svou činnost 
zahájit do jednoho měsíce“. 24 členských 
států již tuto dobu zkrátilo na 3 měsíce.
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Podle závěrů jarního zasedání Evropské rady 
z roku 2006 „musí mít všechny členské státy 
jediné kontaktní místo nebo podobné zařízení, 
aby veškeré formality při zakládání 
společnosti mohly být vyřízeny na jednom 
místě“.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – obecný cíl – bod 1 – Posilovat konkurenceschopnost a udržitelnost podniků Unie, včetně podniků v odvětví cestovního ruchu

Znění navržené Komisí

Obecný cíl: 1. Posilovat konkurenceschopnost a udržitelnost podniků Unie, včetně podniků 
v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel dopadu Současný stav Dlouhodobý cíl a milník (2020)
Růst konkurenceschopnosti průmyslu 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Roční růst o 1 % a růst o 5 % v roce 2015.
Změna administrativní zátěže pro malé 
a střední podniky (počet dní potřebných 
k založení nového podniku).

Počet dní potřebných na založení nového 
malého nebo středního podniku: 7 pracovních 
dnů.

Snížení počtu dní potřebných na založení 
nového malého nebo středního podniku 
(MSP): 3 pracovní dny v roce 2020. 
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Růst průmyslové výroby EU 
v ekologických odvětvích (změna proti 
předchozímu roku v %).

Roční růst o 6–7 % během posledních let. Roční růst v průměru o 8 % během příštích 
deseti let; do roku 2015 se plánuje 50% růst 
výroby.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Obecný cíl: 1. Posilovat konkurenceschopnost a udržitelnost podniků Unie, včetně podniků 
v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel dopadu Současný stav Dlouhodobý cíl a milník (2020)
Růst konkurenceschopnosti průmyslu 2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% Roční růst o 1 % a růst o 5 % v roce 2015.
Změna administrativní zátěže pro malé a 
střední podniky (počet dní potřebných k 
založení nového podniku a náklady).

Počet dní potřebných na založení nového 
malého nebo středního podniku: 7 pracovních 
dnů.

Snížení počtu dní potřebných na založení 
nového malého nebo středního podniku (MSP): 
3 pracovní dny v roce 2020. Náklady: nižší než 
průměrný vysoký příjem OECD

Růst průmyslové výroby EU 
v ekologických odvětvích (změna proti 
předchozímu roku v %).

Roční růst o 6–7 % během posledních let. Roční růst v průměru o 8 % během příštích 
deseti let; do roku 2015 se plánuje 50% růst 
výroby.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Příloha I – specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu – aktivity ke zlepšení konkurenceschopnosti

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Aktivity ke zlepšení 
konkurenceschopnosti 
Počet přijatých zjednodušujících opatření. Program zjednodušování Komise byl v roce 

2010 aktualizován a směřuje ke snížení 
byrokracie o 25 % do roku 2012. Do roku 2010 
bylo přijímáno 5 zjednodušujících opatření 
ročně.

Přibližně 7 zjednodušujících opatření ročně.

Počet kontrol „účelnosti“ zaměřených na 
kvalitu a přínos činností.

V roce 2010 byly u zúčastněných stran 
provedeny čtyři kontroly „účelnosti“ zaměřené 
na politiky v oblasti životního prostředí, 
dopravy, zaměstnanosti a průmyslu. Zpětná 
vazba zahrnovala komentáře k právním 
předpisům a přínosu činností.

Přístup zpětné vazby uplatňovaný při 
kontrolách „účelnosti“ bude rozšířen na další 
politiky a povede ke zjednodušením, jež budou 
mít pozitivní vliv na průmysl. Předpokládá se 
provést až 12 kontrol „účelnosti“, přičemž 
cílem je lepší regulace.

Míra, do jaké si firmy osvojily evropské 
nástroje pro udržitelnou výrobu a 
produkty, včetně EMAS, ekoznačky a 
ekodesignu.

Přibližně 35 000 osvědčení ISO 14001 EMS a 
4 500 registrací EMAS; 18 000 licencí pro 
používání ekoznačky EU.

Významný počet firem sleduje svou výkonnost, 
používá systémy environmentálního řízení a 
dosahuje zlepšení ve využívání zdrojů a 
dopadu své činnosti na životní prostředí. 
Významnou část výroby tvoří výrobky šetrné 
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k životnímu prostředí a účinně využívající 
zdroje.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Aktivity ke zlepšení 
konkurenceschopnosti 
Počet přijatých zjednodušujících opatření. Program zjednodušování Komise byl v roce 

2010 aktualizován a směřuje ke snížení 
byrokracie o 25 % do roku 2012. Do roku 2010 
bylo přijímáno 5 zjednodušujících opatření 
ročně.

Přibližně 7 zjednodušujících opatření ročně.

Počet kontrol „účelnosti“ zaměřených na 
kvalitu a přínos činností.

V roce 2010 byly u zúčastněných stran 
provedeny čtyři kontroly „účelnosti“ zaměřené 
na politiky v oblasti životního prostředí, 
dopravy, zaměstnanosti a průmyslu. Zpětná 
vazba zahrnovala komentáře k právním 
předpisům a přínosu činností.

Přístup zpětné vazby uplatňovaný při 
kontrolách „účelnosti“ bude rozšířen na další 
politiky a povede ke zjednodušením, jež budou 
mít pozitivní vliv na průmysl. Předpokládá se 
provést až 12 kontrol „účelnosti“, přičemž 
cílem je lepší regulace.

Míra, do jaké si firmy osvojily evropské 
nástroje pro udržitelnou výrobu a 
produkty, včetně EMAS, ekoznačky a 
ekodesignu.

Přibližně 35 000 osvědčení ISO 14001 EMS a 
4 500 registrací EMAS; 18 000 licencí pro 
používání ekoznačky EU.

Významný počet firem sleduje svou výkonnost, 
používá systémy environmentálního řízení a 
informační systémy a dosahuje zlepšení ve 
využívání zdrojů a dopadu své činnosti na 
životní prostředí. Významnou část výroby tvoří 
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výrobky šetrné k životnímu prostředí a účinně 
využívající zdroje.

Míra, do jaké si firmy osvojily nové 
technologie

Or. ro

Pozměňovací návrh 441
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu – Rozvoj politiky pro MSP

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Rozvoj politiky pro MSP
Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP: 15 členských států.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP: 21 členských států.

Větší celoevropská publicita European Počet publikací/klipů v médiích ve všech Počet publikací/klipů v médiích ve všech 
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Enterprise Awards s publikacemi/klipy 
v médiích ve všech členských státech.

členských státech: 60 v roce 2010. členských státech: 80.

Zkracování doby potřebné k založení 
nového podniku a zjednodušení tohoto 
úkonu.

Zkracování doby potřebné k založení nového 
podniku: 7 pracovních dnů.

Zkracování doby potřebné k založení nového 
podniku: 5 pracovních dnů.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Rozvoj politiky pro MSP
Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP: 15 členských států.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP: 21 členských států.

Větší celoevropská publicita European 
Enterprise Awards s publikacemi/klipy 
v médiích ve všech členských státech.

Počet publikací/klipů v médiích ve všech 
členských státech: 60 v roce 2010.

Počet publikací/klipů v médiích ve všech 
členských státech: 80.

Zkracování doby potřebné k založení 
nového podniku a zjednodušení tohoto 
úkonu.

Zkracování doby potřebné k založení nového 
podniku: 7 pracovních dnů.

Zkracování doby potřebné k založení nového 
podniku: 3 pracovní dny do roku 2020.

Or. it
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Pozměňovací návrh 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu – Rozvoj politiky pro MSP

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Rozvoj politiky pro MSP
Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP: 15 členských států.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP: 21 členských států.

Větší celoevropská publicita European 
Enterprise Awards s publikacemi/klipy 
v médiích ve všech členských státech.

Počet publikací/klipů v médiích ve všech 
členských státech: 60 v roce 2010.

Počet publikací/klipů v médiích ve všech 
členských státech: 80.

Zkracování doby potřebné k založení 
nového podniku a zjednodušení tohoto 
úkonu.

Zkracování doby potřebné k založení 
nového podniku: 7 pracovních dnů.

Zkracování doby potřebné k založení 
nového podniku: 5 pracovních dnů.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro udržitelnou konkurenceschopnost podniků v Unii, zejména 
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malých a středních podniků
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Rozvoj politiky pro MSP
Počet členských států, které používají 
test dopadů na MSP.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP: 15 členských států.

Počet členských států, které používají test 
dopadů na MSP: 23 členských států.

Větší celoevropská publicita European 
Enterprise Awards s 
publikacemi/klipy v médiích ve všech 
členských státech.

Počet publikací/klipů v médiích ve všech 
členských státech: 60 v roce 2010.

Počet publikací/klipů v médiích ve všech 
členských státech: 80.

Zkracování doby potřebné k založení 
nového podniku a zjednodušení tohoto 
úkonu.

Zkracování doby potřebné k založení 
nového podniku: 7 pracovních dnů.

Zkracování doby potřebné k založení 
nového podniku: 4 pracovní dny.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu – Cestovní ruch

Znění navržené Komisí
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Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Cestovní ruch
Počet žadatelů o financování. Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 

k předkládání návrhů) celkem: přibližně 75 za 
rok (průměr za rok 2011).

Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 
k předkládání návrhů) celkem: více než 100 za 
rok.

Podíl MSP (a trend) na žádostech 
o poskytnutí finančních příležitostí 
souvisejících s cestovním ruchem.

Až dosud nebyly MSP přímo adresovány 
žádné výzvy k předkládání návrhů.

30 % výzev k předkládání návrhů přímo 
adresovaných MSP.

Počet subjektů, jež převzaly evropské 
označení kvality pro oblast cestovního 
ruchu.

Až dosud neobdržel evropské označení kvality 
pro oblast cestovního ruchu žádný subjekt 
(akce se připravuje).

50% pokrytí hodnocených systémů 
způsobilých k účasti na soutěži o evropské 
označení kvality pro oblast cestovního ruchu.

Počet turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu propagované iniciativou Evropské 
turistické destinace nejvyšší kvality.

Počet udělených Evropských turistických 
destinací nejvyšší kvality – celkem 98 
(průměrně 20 za rok – 10 v roce 2007, 
20 v roce 2008, 22 v roce 2009, 25 v roce 
2010, 21 v roce 2011).

200 a více turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovních ruchu 
propagované iniciativou Evropské turistické 
destinace nejvyšší kvality (až 30 za rok).

Pozměňovací návrh Parlamentu

vypouští se vypouští se vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu – Cestovní ruch

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Cestovní ruch
Počet žadatelů o financování. Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 

k předkládání návrhů) celkem: přibližně 75 za 
rok (průměr za rok 2011).

Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 
k předkládání návrhů) celkem: více než 100 za 
rok. 

Podíl MSP (a trend) na žádostech 
o poskytnutí finančních příležitostí 
souvisejících s cestovním ruchem.

Až dosud nebyly MSP přímo adresovány žádné 
výzvy k předkládání návrhů.

30 % výzev k předkládání návrhů přímo 
adresovaných MSP.

Počet subjektů, jež převzaly evropské 
označení kvality pro oblast cestovního 
ruchu.

Až dosud neobdržel evropské označení kvality 
pro oblast cestovního ruchu žádný subjekt 
(akce se připravuje).

50% pokrytí hodnocených systémů 
způsobilých k účasti na soutěži o evropské 
označení kvality pro oblast cestovního ruchu.

Počet turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu propagované iniciativou Evropské 
turistické destinace nejvyšší kvality.

Počet udělených Evropských turistických 
destinací nejvyšší kvality – celkem 98 
(průměrně 20 za rok – 10 v roce 2007, 
20 v roce 2008, 22 v roce 2009, 25 v roce 

200 a více turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovních ruchu 
propagované iniciativou Evropské turistické 
destinace nejvyšší kvality (až 30 za rok).
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2010, 21 v roce 2011). 

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Cestovní ruch a kulturní dědictví
Počet žadatelů o financování. Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 

k předkládání návrhů) celkem: přibližně 75 za 
rok (průměr za rok 2011).

Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 
k předkládání návrhů) celkem: více než 100 za 
rok. 

Podíl MSP (a trend) na žádostech o 
poskytnutí finančních příležitostí 
souvisejících s cestovním ruchem, včetně 
projektů spojených se zachováním, 
restaurováním a šířením kulturního 
dědictví.

Až dosud nebyly MSP přímo adresovány 
žádné výzvy k předkládání návrhů.

30 % výzev k předkládání návrhů přímo 
adresovaných MSP.

Počet subjektů, jež převzaly evropské 
označení kvality pro oblast cestovního 
ruchu.

Až dosud neobdržel evropské označení kvality 
pro oblast cestovního ruchu žádný subjekt 
(akce se připravuje).

50% pokrytí hodnocených systémů 
způsobilých k účasti na soutěži o evropské 
označení kvality pro oblast cestovního ruchu.

Počet turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu propagované iniciativou Evropské 
turistické destinace nejvyšší kvality.

Počet udělených Evropských turistických 
destinací nejvyšší kvality – celkem 98 
(průměrně 20 za rok – 10 v roce 2007, 
20 v roce 2008, 22 v roce 2009, 25 v roce 
2010, 21 v roce 2011). 

200 a více turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovních ruchu 
propagované iniciativou Evropské turistické 
destinace nejvyšší kvality (až 30 za rok).
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Or. en

Pozměňovací návrh 445
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně podniků v odvětví 
cestovního ruchu – Cestovní ruch

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Cestovní ruch
Počet žadatelů o financování. Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 

k předkládání návrhů) celkem: přibližně 75 za 
rok (průměr za rok 2011).

Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 
k předkládání návrhů) celkem: více než 100 za 
rok. 

Podíl MSP (a trend) na žádostech 
o poskytnutí finančních příležitostí 
souvisejících s cestovním ruchem.

Až dosud nebyly MSP přímo adresovány žádné 
výzvy k předkládání návrhů.

30 % výzev k předkládání návrhů přímo 
adresovaných MSP.

Počet subjektů, jež převzaly evropské 
označení kvality pro oblast cestovního 

Až dosud neobdržel evropské označení kvality 
pro oblast cestovního ruchu žádný subjekt 

50% pokrytí hodnocených systémů 
způsobilých k účasti na soutěži o evropské 
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ruchu. (akce se připravuje). označení kvality pro oblast cestovního ruchu.
Počet turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu propagované iniciativou Evropské 
turistické destinace nejvyšší kvality.

 Počet udělených Evropských turistických 
destinací nejvyšší kvality – celkem 98 
(průměrně 20 za rok – 10 v roce 2007, 
20 v roce 2008, 22 v roce 2009, 25 v roce 
2010, 21 v roce 2011). 

200 a více turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovních ruchu 
propagované iniciativou Evropské turistické 
destinace nejvyšší kvality (až 30 za rok).

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: : Zlepšovat rámcové podmínky pro konkurenceschopnost a udržitelnost podniků v Unii, včetně 
podniků v odvětví cestovního ruchu

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Cestovní ruch
Počet žadatelů o financování. Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 

k předkládání návrhů) celkem: přibližně 75 za 
rok (průměr za rok 2011).

Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 
k předkládání návrhů) celkem: více než 100 za 
rok. 

Podíl MSP (a trend) na žádostech 
o poskytnutí finančních příležitostí 
souvisejících s cestovním ruchem.

Až dosud nebyly MSP přímo adresovány žádné 
výzvy k předkládání návrhů.

30 % výzev k předkládání návrhů přímo 
adresovaných MSP.

Počet subjektů, jež převzaly evropské 
označení kvality pro oblast cestovního 
ruchu.

Až dosud neobdržel evropské označení kvality 
pro oblast cestovního ruchu žádný subjekt 
(akce se připravuje).

50% pokrytí hodnocených systémů 
způsobilých k účasti na soutěži o evropské 
označení kvality pro oblast cestovního ruchu.

Počet turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu propagované iniciativou Evropské 

 Počet udělených Evropských turistických 
destinací nejvyšší kvality – celkem 98 
(průměrně 20 za rok – 10 v roce 2007, 

200 a více turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovního ruchu 
propagované iniciativou Evropské turistické 



AM\908222CS.doc 85/104 PE492.830v01-00

CS

turistické destinace nejvyšší kvality a 
Evropskou sítí regionů pro udržitelný a 
konkurenceschopný cestovní ruch.

20 v roce 2008, 22 v roce 2009, 25 v roce 
2010, 21 v roce 2011). 

destinace nejvyšší kvality (až 30 za rok) a 
Evropskou sítí regionů pro udržitelný a 
konkurenceschopný cestovní ruch.

Počet turistických destinací, jež otestovaly 
proveditelnost ukazatelů udržitelného 
cestovního ruchu: 29 v roce 2011 a 12 v roce 
2012.

Or. fr

Pozměňovací návrh 446
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zvyšovat atraktivitu a udržitelnost podniků v oblasti cestovního ruchu (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl Zvyšovat atraktivitu a udržitelnost podniků v oblasti cestovního ruchu
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Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Akce na podporu atraktivity podniků 
v oblasti cestovního ruchu
Počet žadatelů o financování. Počet žádostí o financování (na 

všechny výzvy k předkládání návrhů) 
celkem: přibližně 75 za rok (průměr za 
rok 2011).

Počet žádostí o financování (na všechny výzvy 
k předkládání návrhů) celkem: více než 100 za rok. 

Podíl MSP (a trend) na žádostech 
o poskytnutí finančních příležitostí 
souvisejících s cestovním ruchem.

Až dosud nebyly MSP přímo 
adresovány žádné výzvy k předkládání 
návrhů.

30 % výzev k předkládání návrhů přímo 
adresovaných MSP.

Podporovat model udržitelného 
cestovního ruchu
Počet subjektů, jež převzaly evropské 
označení kvality pro oblast cestovního 
ruchu.

Až dosud neobdržel evropské označení 
kvality pro oblast cestovního ruchu 
žádný subjekt (akce se připravuje).

50% pokrytí hodnocených systémů způsobilých 
k účasti na soutěži o evropské označení kvality pro 
oblast cestovního ruchu.

Počet turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu propagované iniciativou Evropské 
turistické destinace nejvyšší kvality.

Počet udělených Evropských 
turistických destinací nejvyšší kvality –
celkem 98 (průměrně 20 za rok –
10 v roce 2007, 20 v roce 2008, 
22 v roce 2009, 25 v roce 2010, 
21 v roce 2011).

200 a více turistických destinací, jež převzaly 
modely udržitelného rozvoje cestovních ruchu 
propagované iniciativou Evropské turistické 
destinace nejvyšší kvality (až 30 za rok).

Or. it
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Pozměňovací návrh 447
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšit přístup k financím pro MSP ve formě kapitálu a dluhů

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšit přístup k financím pro MSP ve formě kapitálu a dluhů
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Finanční nástroje pro růst
Počet podniků, jež získaly záruky na
půjčky (úvěry), a výše poskytnutých 
prostředků.

Navrhované nástroje nebyly dosud zahájeny 
a nejsou totožné se stávajícími nástroji, 
a proto údaje týkající se stávajících nástrojů 
nemusí být srovnatelné.

Počet podniků, jež získaly záruky na půjčky 
(úvěry) (+/- 95 000), a výše poskytnutých 
prostředků (+/- 10,7 miliard EUR).

Počet firem podporovaných rizikovým 
kapitálem a hodnota investic (z toho 
přeshraničních operací).

Počet firem podporovaných rizikovým 
kapitálem: (+/- 180) a hodnota investic (+/-
€220m).

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: Zlepšit přístup k financím pro MSP 
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (2017)
Finanční nástroje pro růst
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Počet podniků, jež získaly půjčky (úvěry) 
využívající záruky v rámci programu, 
a výše poskytnutých prostředků.

K 31. prosinci 2011 bylo v úvěrech 
mobilizováno 10,2 miliardy EUR, které byly 
poskytnuty 171 000 malých a středních 
podniků (SMEG).

Počet podniků, jež získaly půjčky (úvěry) 
využívající záruky (+/-145 000), a výše 
poskytnutých prostředků (+/- 9,6 miliard EUR).

Počet firem, které obdržely investice 
rizikového kapitálu z programu, a 
celkový objem investovaných prostředků.

K 31. prosinci 2011 bylo v rizikovém kapitálu 
mobilizováno 1,9 miliardy EUR, které byly 
poskytnuty 194 malým a středním podnikům 
(GIF).

Počet firem, které obdržely investice 
rizikového kapitálu z programu, a celkový 
objem investovaných prostředků: (+/- 240) a 
celková hodnota investic (+/-2 miliardy EUR).

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Edit Herczog

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšit přístup k financím pro MSP ve formě kapitálu a dluhů – Finanční nástroje pro růst

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšit přístup k financím pro MSP ve formě kapitálu a dluhů
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Finanční nástroje pro růst
Počet podniků, jež získaly záruky na 
půjčky (úvěry), a výše poskytnutých 

Navrhované nástroje nebyly dosud zahájeny 
a nejsou totožné se stávajícími nástroji, a proto 

Počet podniků, jež získaly záruky na půjčky 
(úvěry), a výše poskytnutých prostředků.
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prostředků. údaje týkající se stávajících nástrojů nemusí 
být srovnatelné.

Počet firem podporovaných rizikovým 
kapitálem a hodnota investic (z toho 
přeshraničních operací).

Počet firem podporovaných rizikovým 
kapitálem: (+/- 180) a hodnota investic (+/-
€220m).

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: Zlepšit přístup k financím pro MSP ve formě kapitálu a dluhů
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Finanční nástroje pro růst
Počet podniků, jež získaly záruky na 
půjčky (úvěry), a výše poskytnutých 
prostředků.

Navrhované nástroje nebyly dosud zahájeny 
a nejsou totožné se stávajícími nástroji, a proto 
údaje týkající se stávajících nástrojů nemusí 
být srovnatelné.

Počet podniků, jež získaly záruky na půjčky 
(úvěry), a výše poskytnutých prostředků.

Počet firem podporovaných rizikovým 
kapitálem a hodnota investic (z toho 
přeshraničních operací).

Počet firem podporovaných rizikovým 
kapitálem: (+/- 180) a hodnota investic (+/-
€220m).

(nový) Počet členských států zapojených 
do kapitálových a úvěrových programů.

Do tohoto programu by se měly zapojit 
finanční instituce nejméně z 20 (nebo ze všech 
27) členských států.

Or. hu
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Odůvodnění

Jelikož finanční instituce z 11 členských států využily záruky rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a program pro 
podnikání a inovace (EIP), struktury finančních nástrojů programu pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky 
(COSME) musí být zpřístupněny prostřednictvím zvláštních ustanovení v členských státech, které se dosud nezapojily.

Pozměňovací návrh 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově – Enterprise Europe Network

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Počet podepsaných dohod o partnerství. Podepsáno dohod o partnerství: 1 950 (2010). Podepsáno dohod o partnerství: 3.000/rok.
Větší uznání značky Network a značkové 
kultury (např. povědomí o značce 
u personálu MSP).

Větší uznání značky Network a značkové 
kultury: dosud neměřeno.

Větší uznání značky Network a značkové 
kultury: 30 % z dosažených MSP.

Míra spokojenosti zákazníků (% MSP, 
jež vyjadřují spokojenost, přínos 
konkrétní služby).

Míra spokojenosti zákazníků (% MSP, jež 
vyjadřují spokojenost, přínos konkrétní 
služby): 78%.

Míra spokojenosti zákazníků (% MSP, jež 
vyjadřují spokojenost, přínos konkrétní 
služby): >80%.
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Počet MSP, jež využívají podpůrných 
služeb.

Počet MSP, jež využívají podpůrných služeb: 
435 000 (2010).

500 000/rok.

Počet MSP, které se účastní případů 
zprostředkování a firemních misí.

Počet MSP, které se účastní případů 
zprostředkování a firemních misí: 45 000 
(2010).

Počet MSP, které se účastní případů 
zprostředkování a firemních misí: 60 000/rok.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Počet podepsaných dohod o partnerství. Podepsáno dohod o partnerství: 1 950 (2010). Podepsáno dohod o partnerství: 3 000/rok.
Větší uznání značky Network a značkové 
kultury (např. povědomí o značce 
u personálu MSP).

Větší uznání značky Network a značkové 
kultury: dosud neměřeno.

Větší uznání značky Network a značkové 
kultury: 30 % z dosažených MSP.

Míra spokojenosti zákazníků (% MSP, 
jež vyjadřují spokojenost, přínos 
konkrétní služby).

Míra spokojenosti zákazníků (% MSP, jež 
vyjadřují spokojenost, přínos konkrétní 
služby): 78%.

Míra spokojenosti zákazníků (% MSP, jež 
vyjadřují spokojenost, přínos konkrétní 
služby): ≥85%.

Počet MSP, jež využívají podpůrných 
služeb.

Počet MSP, jež využívají podpůrných služeb: 
435 000 (2010).

500 000/rok.

Počet MSP, které se účastní případů 
zprostředkování a firemních misí.

Počet MSP, které se účastní případů 
zprostředkování a firemních misí: 45 000 
(2010).

Počet MSP, které se účastní případů 
zprostředkování a firemních misí: 60 000/rok.
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Or. en

Pozměňovací návrh 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově – Podpora podnikání MSP na trzích mimo EU

Znění navržené Komisí

Specifický cíl: Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Podpora podnikání MSP na trzích mimo 
EU
Podíl (%) MSP zapojených do 
mezinárodních činností (vývoz, dovoz, 
přímé zahraniční investice a jiné aktivity)

13 % (2009) 17 % (2017)

Pozměňovací návrh Parlamentu

Specifický cíl: Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Podpora podnikání MSP na trzích mimo 
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EU
Podíl (%) MSP zapojených do 
mezinárodních činností (vývoz, dovoz, 
přímé zahraniční investice a jiné aktivity)

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Pozměňovací návrh 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Podrobnosti o službách poskytovaných sítí 
Enterprise Europe Network podle článku 
9a
1. Informace, zpětné vazby, služby pro 
obchodní spolupráci a internacionalizaci 
na jednotném trhu a ve třetích zemích:
a) šíření informací týkajících se 
fungování vnitřního trhu zboží a služeb a 
příležitostí na tomto trhu, včetně 
příslušného práva Unie, norem a 
příležitostí v oblasti veřejných zakázek, o 
přístupu k financování a zvyšování 
udržitelnosti malých a středních podniků;
b) proaktivní podpora iniciativ, politik a 
programů Unie, které jsou relevantní pro 
malé a střední podniky v jednotlivých 
regionech, a poskytování informací 
malým a středním podnikům o postupech 
pro podávání žádostí v rámci uvedených 
programů;
c) provádění nástrojů k měření dopadu 
stávajících právních předpisů na malé a 
střední podniky;
d) přispívání k provádění studií posouzení 
dopadů ze strany Komise;
e) využívání dalších vhodných prostředků 
k zapojení malých a středních podniků do 
procesu tvorby politik EU;
f) pomoc malým a středním podnikům při 
rozvíjení přeshraničních činností a 
mezinárodních sítí;
g) podpora malých a středních podniků 
s cílem najít příslušné partnery ze 
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soukromého či veřejného sektoru 
prostřednictvím odpovídajících nástrojů.
2. Služby pro inovace, transfer technologií 
a předávání znalostí:
a) šíření informací a zlepšování 
informovanosti o politikách souvisejících 
s inovacemi, právních předpisech a 
programech podpory;
b) zapojení se do šíření a využívání 
výsledků výzkumu;
c) poskytování zprostředkovatelských 
služeb pro transfer technologií a 
předávání znalostí a pro vytváření 
partnerství všech typů aktérů v oblasti 
inovací;
d) povzbuzování schopnosti podniků, 
zejména malých a středních podniků, 
inovovat;
e) usnadňování vazeb na další inovační 
služby, včetně služeb souvisejících 
s duševním vlastnictvím.
3. Služby podporující účast malých a 
středních podniků v programu Horizont 
2020:
a) zlepšování informovanosti malých a 
středních podniků o programu Horizont 
2020;
b) pomoc malým a středním podnikům při 
zjišťování jejich potřeb v oblasti výzkumu 
a technologického rozvoje a při nacházení 
příslušných partnerů;
c) pomoc malým a středním podnikům při 
přípravě a koordinaci návrhů projektu 
účasti v programu Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění pozměňovacího návrhu 77 (návrh zprávy) v bodě 1 b: „v jednotlivých regionech“
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Pozměňovací návrh 452
Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Romana Jordan

Návrh nařízení
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se zrušuje.

Or. sl

Pozměňovací návrh 454
Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl se vypouští

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 1 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nástroj úvěrových záruk (LGF) se 
provádí jako součást jednotného úvěrového 
finančního nástroje EU pro růst podniků a 
výzkum, vývoj a inovace, přičemž používá 
stejný prováděcí mechanismus, jako 
z poptávky vycházející složka pro MSP 
v rámci úvěrového nástroje iniciativy 
Horizont 2020 (RSI II), a to za níže 
stanovených podmínek.

3. Nástroj úvěrových záruk (LGF) se 
provádí jako součást jednotného úvěrového 
finančního nástroje EU pro růst podniků a 
výzkum, vývoj a inovace, přičemž používá 
stejný prováděcí mechanismus, jako 
z poptávky vycházející složka pro MSP 
v rámci úvěrového nástroje iniciativy 
Horizont 2020 (RSI II), a to za níže 
stanovených podmínek. Tento nástroj se 
vztahuje na všechny fáze životního cyklu 
podniku – založení, rozvoj a převod, bez 
rozlišování na základě činnosti nebo 
velikosti trhu Tento nástroj se rovněž 
vztahuje na veškeré typy investic, včetně 
nehmotných investic.

Or. es

Pozměňovací návrh 456
Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro kapitálové investice do růstu 
(EFG)

vypouští se

1. EFG se zaměří na fondy poskytující 
rizikový kapitál a mezaninové 
financování, např. podřízené a účastnické 
půjčky, podnikům ve fázi expanze nebo 
růstu, zejména těm se zahraničním 
působením, přičemž bude moci investovat 
do nově založených podniků, spolu 
s kapitálovým nástrojem pro výzkum, 
vývoj a inovace spadajícím pod iniciativu 
Horizont 2020. V tomto druhém případě 
nesmí investice z EFG přesáhnout 20 % 
z celkové investice EU s výjimkou 
víceetapového financování, kde bude 
financování z EFG a z kapitálového 
nástroje pro výzkum, vývoj a inovace 



PE492.830v01-00 98/104 AM\908222CS.doc

CS

poskytováno poměrně na základě 
investiční strategie fondů. EFG se vyhne 
výkupnímu nebo náhradnímu kapitálu 
určenému na likvidaci pořízeného 
podniku. Na základě vývoje tržních 
podmínek může Komise rozhodnout o 
změně uvedené 20% hranice.
2. Podpora se provádí formou jedné z 
následujících investic:
a) přímo Evropským investičním fondem 
(EIF) nebo jinými subjekty, jimž je 
svěřeno provádění jménem Komise, nebo
b) fondy fondů nebo investičními nástroji 
investujícími přeshraničně, které byly 
zřízeny Evropskými investičním fondem, 
nebo jinými subjekty, jimž je svěřeno 
provádění jménem Komise, společně se 
soukromými investory a/nebo státními 
finančními institucemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EFG se zaměří na fondy poskytující 
rizikový kapitál a mezaninové financování, 
např. podřízené a účastnické půjčky, 
podnikům ve fázi expanze nebo růstu, 
zejména těm se zahraničním působením, 
přičemž bude moci investovat do nově 
založených podniků, spolu s kapitálovým 
nástrojem pro výzkum, vývoj a inovace 
spadajícím pod iniciativu Horizont 2020. V 
tomto druhém případě nesmí investice z 
EFG přesáhnout 20 % z celkové investice 
EU s výjimkou víceetapového 
financování, kde bude financování z EFG 
a z kapitálového nástroje pro výzkum, 
vývoj a inovace poskytováno poměrně na 

1. EFG se zaměří na fondy poskytující 
rizikový kapitál a mezaninové financování, 
např. podřízené a účastnické půjčky, 
podnikům ve fázi expanze nebo růstu, 
zejména těm se zahraničním působením, 
přičemž bude moci investovat do nově 
založených podniků, spolu s kapitálovým 
nástrojem pro výzkum, vývoj a inovace 
spadajícím pod iniciativu Horizont 2020. 
EFG se vyhne výkupnímu nebo 
náhradnímu kapitálu určenému na likvidaci 
pořízeného podniku.
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základě investiční strategie fondů. EFG se 
vyhne výkupnímu nebo náhradnímu 
kapitálu určenému na likvidaci pořízeného 
podniku. Na základě vývoje tržních 
podmínek může Komise rozhodnout o 
změně uvedené 20% hranice.

Or. en

Odůvodnění

20% hranice sníží flexibilitu a omezí rozsah použití kapitálových nástrojů v rámci programů 
COSME a Horizont 2020 jako jediného nástroje.

Pozměňovací návrh 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 2 – bod 2 (b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) fondy fondů nebo investičními nástroji 
investujícími přeshraničně, které byly 
zřízeny Evropskými investičním fondem, 
nebo jinými subjekty, jimž je svěřeno 
provádění jménem Komise, společně se
soukromými investory a/nebo státními 
finančními institucemi.

b) fondy fondů nebo investičními nástroji 
investujícími přeshraničně, které byly 
zřízeny Evropskými investičním fondem, 
nebo jinými subjekty (včetně správců ze 
soukromého sektoru a státních 
provozovatelů), jimž je svěřeno provádění 
jménem Komise, společně s investory ze 
soukromého sektoru a/nebo státními 
finančními institucemi.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo jasně stanovit, že správcům ze soukromého sektoru a státním 
provozovatelům může být svěřeno provádění a že jejich úloha není omezena pouze na 
spoluinvestování.

Pozměňovací návrh 459
Patrizia Toia
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Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 2 – bod 2 (b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) fondy fondů nebo investičními nástroji 
investujícími přeshraničně, které byly 
zřízeny Evropskými investičním fondem, 
nebo jinými subjekty, jimž je svěřeno 
provádění jménem Komise, společně se 
soukromými investory a/nebo státními 
finančními institucemi.

b) fondy fondů nebo investičními nástroji 
investujícími přeshraničně, které byly 
zřízeny Evropskými investičním fondem, 
nebo jinými subjekty, jimž je svěřeno 
provádění jménem Komise, společně se 
soukromými investory, státními finančními 
institucemi a subjektům v oblasti 
rizikového kapitálu působícím na 
regionální a místní úrovni.

Or. it

Odůvodnění

Jelikož se jedná o menší podniky, potřebují malé a střední podniky v rané fázi fungování 
místní investory, také proto, aby snížily na minimum selhání trhu pramenící z informačních 
asymetrií.

Pozměňovací návrh 460
Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro úvěrové záruky (LGF) vypouští se
1. Správu LGF vykonává jménem Komise 
Evropský investiční fond nebo jiné 
subjekty, jimž je svěřeno provádění 
jménem Komise. Tento nástroj poskytuje:

 protizáruky a jiné dohody o sdílení 
rizik v rámci záručních systémů;

 přímé záruky a jiné dohody o sdílení 
rizik pro ostatní finanční 
zprostředkovatele, kteří splňují kritéria 
způsobilosti.

2. LGF tvoří tato dvě opatření:

 první opatření, dluhové financování 
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prostřednictvím úvěrů, včetně 
podřízených a účastnických půjček, 
nebo leasingu, zmenší obtíže, s nimiž se 
setkávají zvláště malé a střední 
podniky, potřebují-li si zajistit přístup 
k finančním prostředkům, a to buď 
v důsledku toho, že jsou vnímány jako 
rizikové, nebo v důsledku 
nedostupnosti dostatečného zajištění;

 druhé opatření, sekuritizace portfolií 
závazků malých a středních podniků, 
mobilizuje dodatečné dluhové 
financování malých a středních 
podniků na základě příslušných 
ujednání o sdílení rizik s dotčenými 
institucemi. Podpora takových 
transakcí závisí na tom, zda se 
emitující instituce zavážou použít 
významnou část vzniklé likvidity nebo 
mobilizovaného kapitálu pro další 
úvěrování malých a středních podniků 
v přiměřené lhůtě. Výše tohoto nového 
dluhového financování se vypočte 
podle výše zaručených portfoliových 
rizik a sjedná se spolu s danou lhůtou 
s každou emitující institucí jednotlivě.

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 150 000 EUR a s 
minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Gaston Franco

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 3 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 150 000 EUR a s 
minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich
počtu i objemu půjček.

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry s minimální dobou 
splatnosti 12 měsíců.

Maximální výše půjčky dostupné v rámci 
nástroje LGF bude zahrnuta v každé 
prováděcí dohodě uzavřené s finančním 
zprostředkovatelem. Takto definovaná 
maximální výše půjčky bude brát v úvahu 
stanovené cíle, druh podnikání a typ akcí, 
jichž se daná dohoda týká. Nemůže 
přesáhnout 300 000 EUR.
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné vypracovat zprávy lišící se 
podle typů podniků stanovených 
v doporučení 2003/361/ES, které se týká 
definice malých a středních podniků, a to 
co do počtu i objemu půjček.

Or. fr

Odůvodnění

Hranice 150 000 EUR znevýhodňuje malé podniky. Vylučuje podporu opatření, která jsou 
nyní podporována ze záručního mechanismu pro malé a střední podniky. Také připravuje 
firmy o jakékoli další dotace, neboť na základě jejich charakteristiky nemají nárok na využití 
EFG (nástroje rizikového kapitálu) nebo nástrojů v rámci Horizontu 2020, protože tyto 
nástroje se vztahují k jiným cílům a cílovým podnikům. Nejsou podporovány ani 
prostřednictvím finančních nástrojů v rámci EFRR.

Pozměňovací návrh 462
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 3 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 150 000 EUR a s 
minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 150 000 EUR a s 
minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF se vztahuje rovněž na úvěry nad 
150 000 EUR v případě, že malé a střední 
podniky, které splňují kritéria způsobilosti 
v rámci programu COSME, nesplňují 
kritéria způsobilosti v rámci složky pro 
MSP úvěrového nástroje podle programu 
Horizont 2020 a minimální doba 
splatnosti činí 12 měsíců. Odpovědnost za 
prokázání způsobilosti či nezpůsobilosti 
malého a středního podniku v rámci 
složky pro MSP úvěrového nástroje podle 
programu Horizont 2020 nesou finanční 
zprostředkovatelé. Komise může vydat 
doporučení pro exemplární případy, ve 
kterých LGF pokryje úvěry nad 150 000 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 150 000 EUR a s 
minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 500 000 EUR a s 
minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.
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Odůvodnění

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Pozměňovací návrh 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 3 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 150 000 EUR a s 
minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.

3. S výjimkou půjček v rámci 
sekuritizovaného portfolia poskytuje LGF 
záruky pro úvěry do 1 000 000 EUR a s 
minimální dobou splatnosti 12 měsíců. 
LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o MSP, 
které byly podpořeny, a to co do jejich 
počtu i objemu půjček.
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