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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. zdôrazňuje potrebu väčšej integrácie politík Únie v prospech MSP v súvislosti 
s inováciami, rastom, internacionalizáciou, produktivitou, znižovaním byrokracie, 
kvalitou ľudských zdrojov a sociálnou zodpovednosťou;

B. víta Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a nástroj pre MSP 
vytvorený v rámci programu Horizont 2020; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
rozpočet pre program COSME vo viacročnom finančnom rámci (VFR) je obmedzený;

C. víta najmä akcie stanovené v článku 7 návrhu nariadenia o COSME, ktoré sú určené na 
podporu podnikania a podnikateľskej kultúry;

D. je presvedčený, že opatrenia verejnej politiky zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore 
a podnecovaní poskytovania rôznych podporných služieb pre MSP (napr. podnikateľské 
inkubátory, centrá transferu technológií, školenia, dohľad nad MSP atď.); domnieva sa, že 
nadväzovanie kontaktov a výmena najlepších postupov majú v tomto ohľade významné 
postavenie;

E. konštatuje, že v mnohých členských štátoch chýba v oblasti regulácie podpora mladým 
a inovatívnym spoločnostiam a zdôrazňuje potrebu znížiť roztrieštenosť rozličných 
európskych, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych politík a nástrojov týkajúcich sa 
MSP;

F. vyzýva členské štáty, aby pokračovali v prijímaní politických opatrení, ktoré formujú 
kultúru a vzdelávacie systémy, a to prostredníctvom vytvárania partnerstiev medzi 
univerzitami a spoločnosťami s cieľom zaplniť súčasnú medzeru medzi akademickou 
obcou a trhom;

G. podporuje tie iniciatívy na úrovni EÚ, ktoré pomáhajú MSP s prístupom k väčšiemu 
množstvu finančných zdrojov, a to na základe toho, že zjednodušujú mladým 
a inovatívnym spoločnostiam prístup k financovaniu;

H. zdôrazňuje skutočnosť, že popri jeho úlohe ako platformy pre sociálnu komunikáciu, tvorí 
úloha internetu ako platformy, pomocou ktorej môžu všetci občania začať poskytovať 
služby alebo inovatívny produkt určený všetkým ďalším občanom, vďaka čomu vznikajú 
pracovné miesta a MSP, hlavnú zásadu jednotného digitálneho trhu.


