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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. zdůrazňuje nutnost větší míry začlenění politik Unie ve prospěch malých a středních 
podniků, pokud jde o inovaci, růst, internacionalizaci, produktivitu, omezení byrokracie, 
kvalitu lidských zdrojů a sociální odpovědnost;

B. vítá Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky 
(COSME) a nástroj pro malé a střední podniky v rámci Horizontu 2020; lituje však 
skutečnosti, že je rozpočet programu COSME v rámci víceletého finančního rámce (VFR) 
omezený;

C. vítá zejména kroky stanovené v článku 7 návrhu týkajícího se programu COSME, které 
byly vypracovány s cílem podporovat podnikání a podnikatelskou kulturu;

D. domnívá se, že opatření veřejné politiky hrají důležitou úlohu, pokud jde o podporu 
a stimulaci poskytování různých podpůrných služeb pro malé a střední podniky (např. 
podnikatelských inkubátorů, středisek předávání technologií, školení, poradenství atd.); 
v tomto ohledu považuje za důležité získávání kontaktů („networking“) a výměnu 
osvědčených postupů;

E. poznamenává, že v mnoha členských státech chybí regulační podpora pro mladé 
a inovativní společnosti, a zdůrazňuje, že je třeba zmírnit roztříštěnost různých 
evropských, celostátních, regionálních a místních politik a nástrojů týkajících se malých 
a středních podniků;

F. vyzývá členské státy, aby nadále přijímaly politická opatření, která formují kulturní 
a vzdělávací systémy, a to prostřednictvím vytváření partnerství mezi univerzitami 
a společnostmi s cílem vyplnit stávající mezery mezi akademickým prostředím a trhem;

G. podporuje ty iniciativy na úrovni EU, které pomáhají malým a středním podnikům získat 
více finančních prostředků tím, že usnadňují přístup mladých a inovativních společností 
k financování;

H. zdůrazňuje skutečnost, že vedle úlohy internetu coby platformy pro sociální komunikaci je 
jeho úloha platformy, jejímž prostřednictvím mohou všichni občané spustit službu nebo 
inovativní produkt zaměřený na kteréhokoli jiného občana, a vytvářet tak pracovní místa 
a malé střední podniky, základní zásadou jednotného digitálního trhu.


