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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o malých a středních podnicích (MSP): konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí

(2012/2042(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Evropskou chartu pro malé podniky přijatou v průběhu zasedání Evropské 
rady, které se konalo ve Feiře ve dnech 19. až 20. června 2000,

– s ohledem na doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici 
mikropodniků a malých a středních podniků1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2011 nazvané „Průmyslová politika: 
posilování konkurenceschopnosti“ (COM(2011)0642),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2011 nazvané „Malé podniky, velký svět 
– nové partnerství na pomoc malým a středním podnikům při využívání celosvětových 
příležitostí“ (COM(2011)0702),

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 23. listopadu 2011 nazvanou „Snížení regulační 
zátěže malých a středních podniků na minimum – přizpůsobení právních předpisů EU 
potřebám mikropodniků“ (COM(2011)0803), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2011 s názvem „Přezkum iniciativy „Small 
Business Act“ pro Evropu“ (COM(2011)0078),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu –
Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový 
růst“ (COM(2011)0206),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

– s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí dne 30. listopadu 2011, kterým se zřizuje 
Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–
2020)2,

– s ohledem na zprávu Komise o konkurenceschopnosti za rok 2011 (COM(2011)0642),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2011 o praktických aspektech revize nástrojů 
EU na podporu financování malých a středních podniků v příštím programovém období3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o průmyslové politice pro éru 

                                               
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
2 KOM(2011)0834
3 P7_TA(2011)0057
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globalizace4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o přezkumu iniciativy „Small Business 
Act“5,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, 
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Hospodářského a měnového výboru a Výboru 
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7–0000/2012),

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

B. vzhledem k tomu, že téměř jedna třetina administrativní zátěže spojené s právními 
předpisy EU vzniká v důsledku neefektivního provádění na úrovni členských států, což 
znamená, že kdyby členské státy prováděly právní předpisy EU efektivnějším způsobem, 
bylo by možné ušetřit až 40 miliard EUR6;

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

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

1. „Malé podniky, velký svět“

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

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

INFORMACE PRO MSP

3. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 uvedla do provozu mnohojazyčný internetový 
portál, o jehož zřízení se hovoří ve sdělení; domnívá se, že tento portál by měl být snadno 

                                               
4 P7_TA(2011)0093
5 P7_TA(2011)0235
6 „Evropa může být úspěšnější“ – Zpráva o osvědčených postupech členských států umožňujících dosáhnout při 
provádění právních předpisů EU minimální administrativní zátěže; vypracovala skupina nezávislých 
zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže, 15. listopadu 2011.
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přístupný a uživatelsky vstřícný a neměl by duplikovat obsah portálů, které již existují;

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

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

MAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI PODPŮRNÝCH SLUŽEB

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

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

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

PODPORA EVROPSKÝCH USKUPENÍ A SÍTÍ

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

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

BUDOUCÍ KROKY

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

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

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

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

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

2. Administrativní zátěž

Regulativní přístup

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

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

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

19. naléhavě žádá, aby se zlepšila účinnost provádění právních předpisů EU ve vnitrostátním 
právu; vyzývá Komisi, aby zvážila možnost předkládání většího počtu legislativních 
návrhů formou nařízení; žádá Komisi, aby posoudila, do jaké míry lze stanovit 
uplatňování „kontrolního seznamu pro správné provádění právních předpisů EU“7 jako 
požadavek;

20. naléhavě vyzývá vlády členských států, aby uplatňovaly přístup „dodržuj nebo vysvětli“,
podobně jako je tomu v ustanoveních v oblasti správy a řízení společností; zdůrazňuje, že 

                                               
7 Na základě návrhu skupiny na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže.
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vlády by v souladu s tímto přístupem měly řádně odůvodňovat dodatečná prováděcí 
ustanovení, která nejsou požadována právními předpisy EU;

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

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

Definice malých a středních podniků

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

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

Další opatření

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

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

3. Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a malých a středních podniků

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

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

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

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

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

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

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

ÚVOD

V EU jsou přibližně 23 miliony malých a středních podniků (MSP), které představují 99 % 
podniků.

Všechny MSP zaměstnávají v úhrnu zhruba 75 milionů lidí (70 % celkového počtu 
pracovních míst v EU). V období mezi roky 2002 a 2010 navíc v malých a středních 
podnicích vzniklo 85 % nových pracovních míst, která byla v EU vytvořena. Z těchto údajů je 
patrné, jaký dopad mají MSP na hospodářství EU, což zdůrazňuje význam toho, aby se tvůrci 
politik snažili hledat možnosti využití dynamiky tohoto sektoru k obecnějšímu prospěchu 
evropské společnosti. Rozvoje potenciálu evropských podnikatelů a opětovného růstu 
hospodářství EU lze dosáhnout jen tehdy, podaří-li se EU posílit konkurenceschopnost MSP a 
zároveň přijmout opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže, s níž se MSP 
potýkají. 

Klíčovou úlohu v evropském hospodářství má průmysl. Výrobní odvětví vytváří 25 % 
pracovních míst v soukromém sektoru Evropské unie a má 80% podíl na soukromém 
výzkumu a vývoji.

Dokumenty Komise, z nichž tato zpráva vychází, zejména zprávu o snížení regulační zátěže 
malých a středních podniků na minimum a dvě sdělení Komise, jedno o internacionalizaci 
MSP a druhé o evropské konkurenceschopnosti, chápe zpravodaj jako pozitivní a důsledný 
krok na cestě ke zotavení z hospodářské krize z roku 2008. Zpráva z vlastního podnětu bude 
rozdělena na tři části, z nichž každá se bude týkat jednoho z výše uvedených konkrétních 
návrhů Komise.

POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PRŮMYSLU A MALÝCH A STŘEDNÍCH 
PODNIKŮ

Názor, že chce-li se EU zotavit z krize, měla by zvýšit konkurenceschopnost evropských 
firem všech velikostí, sdílí všichni aktéři. K tomu je však nezbytné prostředí, které přeje 
novým myšlenkám a novým podnikům. Obchodní prostředí tohoto druhu, příznivé pro 
podniky, není v Evropě příliš rozvinuté, zčásti i proto, že průmyslové politiky jednotlivých 
členských států se velmi liší. Skutečnost je ovšem taková, že k docílení udržitelného růstu a 
oživení hospodářství, jak to požaduje strategie Evropa 2020, jsou důležité a nezbytné jednotné 
a koordinované politiky na straně členských států, stejně jako hluboké strukturální změny 
v systému evropského průmyslu.

Sdělení Komise s názvem „Průmyslová politika: posilování konkurenceschopnosti“, 
představující novou každoroční iniciativu, která se specificky zaměřuje na 
konkurenceschopnost členských států a která přichází s řadou myšlenek ohledně toho, co by 
bylo možné vykonat na úrovni EU, si klade za cíl určit oblasti, které jsou potřebné k dosažení 
výraznějšího pokroku v plnění cílů strategie Evropa 2020. Určeny byly tyto oblasti: 1) 
strukturální změny v ekonomice, 2) inovativnost průmyslových odvětví, 3) udržitelnost a 
účinné využívání zdrojů, 4) podnikatelské prostředí, 5) jednotný trh a 6) malé a střední 
podniky.
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Zpravodaj toto sdělení Komise vítá a oceňuje, že Komise uznává ústřední význam výrobního 
průmyslu pro udržitelný růst a zaměstnanost v Evropské unii, a to jak v rámci strategie EU 
2020, tak i ve sdělení o integrované evropského průmyslové politice. Celkový přístup Komise 
v tomto sdělení zpravodaj sdílí, uvítal by nicméně, kdyby byla v tomto jejím dokumentu lépe 
vypracována koncepce hodnocení konkurenceschopnosti a následného hodnocení právních 
předpisů s dopadem na průmysl.

Podle názoru zpravodaje by EU měla investovat do programů, jejichž cílem by mělo být 
využívání podnikatelského potenciálu evropských občanů jakožto reálné alternativy 
k zaměstnanosti, zvláště pak mezi mladými lidmi, ženami a migranty. Už jen to, že se bude 
v EU rozšiřovat podnikatelská kultura a že podnikatelský svět bude přitahovat větší množství 
lidí prostřednictvím jednorázových programů, pobídek, jako jsou daňové režimy vycházející 
vstříc malým a středním podnikům, a fiskální výhody, lidem pomůže překonat strach 
z nezdaru a dodá jim odvahu k založení nebo rozšíření vlastního podniku. Přirozeným 
důsledkem bude vytváření nových pracovních míst, větší míra inovací a vyšší hospodářský 
růst všech podniků, ať už v oblasti průmyslu, služeb nebo sociální ekonomiky. To je to, co 
Evropa potřebuje.

MALÉ PODNIKY, VELKÝ SVĚT

V rámci jednotného trhu je mezinárodně aktivních pouze 25 % malých a středních podniků 
EU, za hranicemi EU je mezinárodně aktivních pouze 13 %. Vzhledem k tomu, že EU 
potřebuje hledat nové zdroje růstu, aby občanům EU zajistila zaměstnanost a dobrou životní 
úroveň, měla by podněcovat malé a střední podniky k působení na mezinárodním poli. 
Příležitosti budoucího obchodního růstu za hranicemi EU jsou zejména v nově se rozvíjejících 
zemích veliké, ačkoli vzhledem k tomu, že značný počet malých firem je vázán na místní 
obchod, nelze nevyužitý potenciál malých a středních podniků v EU, pokud jde o jejich 
mezinárodní působení, příliš přeceňovat.

Mezi příčiny toho, proč se mnoho malých a středních podniků nepokouší rozšiřovat svou 
činnost za hranice EU, patří nespočetné překážky, s nimiž se tyto podniky setkávají, pokusí-li 
se na celosvětový trh vstoupit. Složité celní předpisy, nejasné technické předpisy a normy, 
nedostatečná přístupnost informací o trzích, obtíže spojené s hledáním možných zákazníků a 
nalezení správných obchodních partnerů lze uvést jen jako několik příkladů takových 
překážek.

Podněcování a podpora hospodářských aktivit malých a středních podniků za hranicemi EU je 
tudíž důležitou součástí celkové strategie Unie v oblasti konkurenceschopnosti, jak je 
nastíněna ve stěžejním sdělení strategie Evropa 2020 o integrované průmyslové politice, 
revidovaném sdělení „Small Business Act“ pro Evropu. Cílem tohoto sdělení Komise je 
vytyčit novou strategii, která pomůže vytvořit podmínky pro to, aby malé a střední podniky 
mohly stejnou měrou působit na trzích za hranicemi EU.

Zpravodaj souhlasí se strukturou strategie, jak je stanovena v návrhu Komise, a s většinou 
činností, s nimiž se ve sdělení počítá, je nicméně přesvědčen, že Komise by se v zájmu větší 
účinnosti měla zabývat oběma rozměry internacionalizace, totiž vývozem a dovozem, protože 
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tento druhý rozměr není v dokumentu Komise dostatečně zdůrazněn.

Zpravodaj podporuje zejména rozšíření oblasti působnosti a využití Evropské podnikové sítě 
(Enterprise Europe Network, EEN) a spuštění provozu mnohojazyčného internetového 
portálu, který by měl přinášet konkrétní informace o prioritních trzích spolu s podrobnostmi o 
různých nabízených podpůrných službách. Za důležité však považuje především to, aby byla 
zajištěna koordinace dostupných nástrojů na úrovni EU a členských států a aby nedocházelo 
ke zdvojování. Zejména v současné době je velmi důležité nakládat s veřejnými prostředky 
racionálně.

V této souvislosti vítá návrh Komise o provedení „mapování situace“, které se bude týkat 
velkého počtu místních, regionálních, vnitrostátních a evropských podpůrných programů. 
Zpravodaj se zároveň domnívá, že toto mapování bude účinné pouze tehdy, posoudí-li 
účinnost stávajících podpůrných programů a nezůstane pouze u analýzy toho, o jaké programy 
se jedná.

Informace pro MSP a součinnost mezi MSP představují dva důležité prvky strategie, které by 
bylo vhodné dále rozvíjet, chce-li EU skutečně podpořit přítomnost MSP na celosvětovém 
trhu. Z tohoto důvodu zpravodaj podporuje myšlenku posílení stávajících a vytváření nových 
forem spolupráce a partnerství mezi MSP a jinými partnery.

Zpravodaj by uvítal, kdyby Komise i nadále podporovala a posilovala programy, jako je 
„Erasmus pro mladé podnikatele“, a zabývala se možností vytvoření nového programu, který 
by nadaným podnikatelům umožňoval načerpat zkušenosti v centrech excelence za hranicemi 
EU.

ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ

V roce 2007 podnikla Komise významný krok v oblasti zjednodušování právních předpisů 
EU, jehož cílem bylo snížit do roku 2012 administrativní zatížení podniků o 25 %. Toto 
opatření bylo velmi úspěšné, protože skutečné snížení této zátěže činilo 33 %, tedy podstatně 
více než cílových 25 %.

V roce 2011 zahájila Komise v návaznosti na návrh svého předsedy Barrosa, který Evropská 
rada uvítala v červnu 2011, nový průzkum legislativního acquis EU, aby v praxi uskutečnila 
zásadu „Zelenou malým a středním podnikům“ a určila další možnosti výjimek nebo snížení 
zátěže MSP, zejména mikropodniků. Zpravodaj v této souvislosti Komisi naléhavě vyzývá, 
aby v oblasti snižování administrativní zátěže navrhla nový ambiciózní cíl.

Zpravodaj zdůrazňuje, že je důležité řídit se zásadou „Zelená malým a středním podnikům“ a 
že je třeba stanovit konkrétní opatření na snížení regulační zátěže malých a středních podniků 
a zejména mikropodniků na minimum. Co se týče této posledně uvedené kategorie podniků, 
navrhuje, aby pro ně byla vytvořena zvláštní dimenze, která by byla nedílnou součástí testu 
MSP. Přístup založený na obecné výjimce, která je udělována automaticky, se nejeví jako 
vhodný. Obecněji řečeno je zpravodaj toho názoru, že výsledky současného hodnocení 
definice MSP by neměly vést k velkým změnám v této definici (zvláště co se týče horních 
hranic počtu zaměstnanců). Veškeré úpravy by mohly vést ke zvyšování pružnosti a 
omezování překážek růstu. Test MSP navíc sám o sobě představuje dobrou myšlenku, ve 
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skutečnosti však neprokázal svou účinnost, protože Komise tento test neuplatňuje důsledným 
způsobem. Do svého rozhodovacího procesu jej navíc začlenilo pouze několik členských 
států. Zpravodaj se proto domnívá, že by měly být stanoveny minimální požadavky na 
systematické uplatňování testů MSP na vnitrostátní úrovni.

ZÁVĚR

Uvedené tři dokumenty Komise představují významný krok na cestě k jednotnější a lépe 
koordinované evropské politice v oblasti MSP. Zabývají se různými problémy, které MSP 
brání ve využívání jejich plného potenciálu. Komise má pravomoc poskytovat členským 
státům vstupní informace a měla by plnit úlohu „evropského koordinátora“. Zpravodaj je 
přesvědčen, že zvolený směr, jímž se mají kroky Komise do budoucna ubírat, je správný, věří 
však, že provádění těchto nových strategií proběhne co nejrychleji. Obnova evropského 
hospodářství je totiž ve skutečnosti velmi pomalá a MSP potřebují, aby EU jednala rychleji.


