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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o malých a stredných podnikoch (MSP): konkurencieschopnosť a príležitosti na 
podnikanie

(2012/2042(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Európsku chartu pre malé podniky, ktorú prijala Európska rada na svojom 
zasadnutí vo Feire v dňoch 19. a 20. júna 2000,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície 
mikropodnikov, malých a stredných podnikov1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2011 s názvom Priemyselná politika: 
Posilnenie konkurencieschopnosti (COM(2011)0642),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2011 s názvom Malý podnik, veľký 
svet – nové partnerstvo na pomoc MSP pri využívaní globálnych príležitostí 
(COM(2011)0702),

– so zreteľom na správu Komisie z 23. novembra 2011 s názvom Minimalizovanie 
regulačného zaťaženia pre MSP – Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám 
mikropodnikov (COM(2011)0803), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie iniciatívy 
„Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu –
Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – „Spoločne za nový rast“ 
(COM(2011)0206),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. novembra 2011, 
ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné 
podniky (2014 – 2020)2,

– so zreteľom na správu Komisie o európskej konkurencieschopnosti z roku 2011 
(COM(2011)0642),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo16. februára 2011 o praktických aspektoch týkajúcich sa 
revízie nástrojov EÚ na podporu financovania malých a stredných podnikov v ďalšom 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
2 COM(2011) 0834.
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programovom období3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o priemyselnej politike vo veku 
globalizácie4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o preskúmaní iniciatívy „Small Business 
Act“5,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre medzinárodný obchod, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre hospodárske a menové 
veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2012),

A. keďže 25 % malých a stredných podnikov v EÚ vykonáva činnosť na medzinárodnej 
úrovni v rámci jednotného trhu, len 13 % však vykonáva činnosť na medzinárodnej úrovni 
mimo EÚ; keďže tovar alebo služby vyváža len 24 % mikropodnikov v porovnaní s 38 % 
malých podnikov a 53 % stredných podnikov;

B. keďže zdrojom takmer jednej tretiny administratívnej záťaže vyplývajúcej z právnych 
predpisov EÚ je neúčinné vykonávanie na vnútroštátnej úrovni, čo znamená, že by bolo 
možné usporiť až 40 miliárd EUR, keby členské štáty účinnejšie transponovali právne 
predpisy EÚ6;

C. keďže 85 % všetkých nových pracovných miest v EÚ v období rokov 2002 a 2010 
vytvorili MSP, najmä nové podniky; keďže 32,5 miliónov ľudí v EÚ sú samostatne 
zárobkovo činné osoby;

D. keďže priemysel hrá kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve a výrobné odvetvia 
vytvárajú 25 % pracovných miest v súkromnom sektore EÚ a ich podiel na súkromnom 
výskume a vývoji je 80 %;

1. „Malý podnik – veľký svet“

1. zdôrazňuje nevyhnutnosť riešiť zlyhania MSP na trhu, ako napríklad obmedzené finančné, 
ľudské a organizačné zdroje; víta skutočnosť, že Komisia sa usiluje o propagáciu 
a podporu hospodárskych činností MSP na zahraničných trhoch v EÚ aj mimo nej;

2. zdôrazňuje veľkú rozmanitosť MSP a nevyhnutnosť správne odlišovať rôzne obchodné 
prípady a potreby;

INFORMÁCIE PRE MSP

                                               
3 P7_TA(2011)0057.
4 P7_TA(2011)0093.
5 P7_TA(2011)0235.
6 „Europe can do better“ – Správa o osvedčených postupoch v členských štátoch na vykonávanie právnych 
predpisov EÚ najmenej zaťažujúcim spôsobom; Skupina nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni 
pre oblasť administratívnej záťaže, 15. november 2011.
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3. nalieha na Komisiu, aby do konca roka 2012 uviedla do prevádzky viacjazyčný portál on-
line, ako sa predpokladá v oznámení; domnieva sa, že uvedený portál by mal byť ľahko 
dostupný a zrozumiteľný a nemal by zdvojovať existujúce portály;

4. je presvedčený, že sieť Enterprise Europe Network (EEN) je účinný nástroj na podporu 
MSP v rámci prístupu na trhy v EÚ aj mimo nej; súhlasí však, že je potrebný nový model 
správy siete EEN s cieľom vytvoriť synergie s existujúcimi štruktúrami vnútroštátnych 
organizácií alebo organizácií zainteresovaných strán, zvýšiť účinnosť a umožniť podporu 
prispôsobenú jednotlivým podnikom;

5. je presvedčený, že MSP v EÚ si zvolia sieť EEN ako prvú agentúru, len ak sa posilní 
fungovanie a správa jej základných organizácií a zvýši sa informovanosť o jej podporných 
službách;

MAPOVANIE PODPORNÝCH SLUŽIEB

6. súhlasí s názorom, že podporné programy financované z verejných zdrojov by sa mali 
uskutočňovať čo najhospodárnejším spôsobom najmä v období, keď hospodárstvo EÚ sa 
ešte stále zotavuje zo svojej najhoršej krízy desaťročí;

7. víta uplatnenie mapovacej povinnosti v súvislosti s veľkým počtom miestnych, 
regionálnych, vnútroštátnych a európskych systémov podpory; domnieva sa, že 
mapovanie by malo zahŕňať hodnotenie účinnosti existujúcich európskych systémov 
podpory; domnieva sa, že mapovanie by sa malo vykonávať v pravidelných intervaloch 
a používať sa ako základ pre systém referenčných hodnôt a prehľadu výsledkov;

8. očakáva predloženie osobitných návrhov do konca roka 2012 s cieľom racionalizovať 
a koordinovať európske systémy podpory a vytvoriť synergie pre európske MSP na 
najlepšej možnej úrovni podľa možnosti na základe existujúcich štruktúr, bez vytvorenia 
zbytočnej hospodárskej súťaže s vnútroštátnymi organizáciami;

PODPORA EURÓPSKYCH ZOSKUPENÍ A SIETÍ

9. podporuje návrh zlepšiť spoluprácu medzi rôznymi obchodnými združeniami, 
obchodnými komorami a ostatnými súkromnými subjektmi pôsobiacimi v krajinách mimo 
EÚ;

10. domnieva sa, že vytváranie spoločných podnikov alebo iných dohôd o partnerstvách 
medzi MSP alebo s MSP by sa malo podporovať ako stratégia prenikania na nové trhy, 
realizácie priamych investičných projektov v tretích krajinách a účasti na verejných 
súťažiach; vyzýva Komisiu, aby mobilizovala zdroje s cieľom podporiť takú nadnárodnú 
spoluprácu;

ĎALŠIE KROKY

11. odporúča, aby Komisia posúdila všetky rozmery súvisiace s internacionalizáciou, 
konkrétne vývoz a dovoz; konštatuje, že v oznámení sa nekladie dostatočný dôraz na tento 
druhý rozmer;
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12. vyzýva na racionálne využívanie rozpočtových prostriedkov pridelených programu 
COSME a predovšetkým zdôrazňuje nevyhnutnosť ďalšieho zlepšenia prístupu 
k finančným prostriedkom pre MSP; vyzýva na zjednodušenie a racionalizáciu rôznych 
nástrojov Spoločenstva určených na prístup k úverovému alebo rizikovému kapitálu, 
najmä pre MSP s plánmi na internacionalizáciu;

13. poukazuje na význam kvalifikovaných a školených podnikateľov pri riešení problémov 
v oblasti medzinárodného obchodu; vyzýva Komisiu, aby podporovala program Erasmus 
pre mladých podnikateľov a preskúmala možnosť, na základe ktorej by mohli nadaní 
podnikatelia v rámci programu Erasmus Mundus pre podnikateľov získať skúsenosti 
v centrách excelentnosti mimo EÚ a vytvoriť prepojenie s týmito centrami;

14. víta návrh Komisie týkajúci sa preskúmania európskej normalizácie; zdôrazňuje, že je 
potrebný súdržnejší systém medzinárodných noriem s cieľom umožniť interoperabilitu 
a odstrániť prekážky, ktoré bránia MSP v internacionalizácii;

15. zdôrazňuje, že v súvislosti s podporou internacionalizácie MSP je kľúčový jednoduchý 
a účinný režim práv duševného vlastníctva; domnieva sa, že pre MSP je potrebná účinná 
ochrana práv duševného vlastníctva s cieľom podporiť rozvoj nových technológií ako 
základ ich medzinárodných činností; 

2. Administratívna záťaž

Regulačný prístup

16. víta dosiahnutie cieľa stanoveného na rok 2012, zameraného na minimalizáciu 
administratívnej záťaže; nalieha na Komisiu, aby v súlade so zásadou „najskôr myslieť na 
malých“ navrhla nový a ambiciózny cieľ zníženia;

17. zdôrazňuje svoje sklamanie týkajúce sa povrchného a nedôsledného uplatňovania testu 
MSP Komisiou; trvá na tom, že test MSP by mal byť systematicky pevnou súčasťou 
hodnotenia vplyvu;

18. domnieva sa, že koncepcia štandardného vylúčenia mikropodnikov zo všetkých 
navrhovaných právnych predpisov nie je primeraný nástroj; namiesto toho vyzýva na 
vytvorenie mikrorozmeru ako neoddeliteľnej súčasti testu MSP, v rámci ktorého sa 
systematicky posúdia všetky dostupné možnosti, ako napríklad vylúčenie z rozsahu 
pôsobnosti alebo jednotlivých ustanovení, predĺžené prechodné obdobia alebo 
jednoduchší režim;

19. naliehavo požaduje zlepšenie účinnosti transpozície právnych predpisov EÚ do 
vnútroštátnych právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby posúdila predloženie viacerých 
legislatívnych návrhov vo forme nariadení; žiada Komisiu, aby stanovila rozsah možného 
zavedenia povinného uplatňovania tzv. kontrolného zoznamu správneho vykonávania 
právnych predpisov EÚ7 ;

20. nalieha na národné vlády, aby uplatňovali prístup „dodržiavaj alebo vysvetli“, podobný 

                                               
7 Ako navrhuje Skupina na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže.
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ustanoveniam riadenia podnikov; zdôrazňuje, že v rámci tohto prístupu bude nevyhnutné, 
aby vlády riadne odôvodnili vykonávacie ustanovenia, ktoré dopĺňajú rámec ustanovení 
nevyhnutných podľa právnych predpisov EÚ; 

21. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že len niektoré členské štáty začlenili test MSP 
do svojho vnútroštátneho rozhodovacieho procesu; vyzýva Komisiu, aby predložila 
minimálne požiadavky na systematické vykonávanie testov MSP na vnútroštátnej úrovni;

22. vyzýva na posilnenie úlohy siete vnútroštátnych zástupcov MSP v rámci komunikácie 
a koordinácie medzi členskými štátmi a medzi vnútroštátnou a európskou úrovňou pri 
transpozícii právnych predpisov; požaduje, aby vnútroštátni zástupcovia MSP boli 
nezávislí od jednotlivých ministerstiev alebo generálnych riaditeľstiev a intenzívne sa 
zapájali do postupov testu MSP;

Definícia MSP

23. berie do úvahy súčasné posúdenie definície MSP, ktorá sa v súčasnosti vzťahuje na 99 % 
všetkých podnikov v EÚ; zdôrazňuje, že všetky úpravy by mali byť zamerané na zvýšenie 
pružnosti a obmedzenie demotivačných faktorov (napr. prostredníctvom predĺženia 
prechodných období na 3 roky), prispôsobenie stropov obratu a súvah hospodárskym 
výsledkom a umožnenie diferencovanejšieho posúdenia každej podkategórie;

24. uznáva plány na vytvorenie samostatnej prechodnej kategórie spoločností (stredne veľké 
spoločnosti) s maximálne 1000 pracovníkmi; trvá na tom, že je nevyhnutné, aby žiadna 
takáto nová kategória neoslabila účinnosť definície MSP a mala by sa uplatňovať 
v obmedzenom počte oblastí, ako napríklad prístup k financovaniu výskumu a vývoja 
alebo činnosti zamerané na internacionalizáciu;

Doplnkové opatrenia

25. poukazuje na jednotný trh ako na hlavný subjekt umožňujúci vytvorenie najlepšieho 
možného prostredia pre MSP; vyjadruje poľutovanie, že v mnohých oblastiach ešte 
neexistuje, najmä pokiaľ ide o jeho digitálny rozmer; vyzýva Komisiu, aby propagovala 
realizáciu digitálneho jednotného trhu do roku 2015, vyžadovala od členských štátov, aby 
uplatňovali existujúce právne predpisy a predložila nové návrhy v tých oblastiach, kde 
ešte stále chýbajú právne predpisy o vnútornom trhu;

26. nabáda Generálny sekretariát Komisie, aby v spolupráci so združeniami podnikov 
a ostatnými zainteresovanými stranami zaviedol každoročné ocenenie v rámci kolégia 
členov Komisie s cieľom vzdať poctu tým členom, ktorí čo najúčinnejšie a najúspešnejšie 
uplatňujú zásadu „najskôr myslieť na malých“;

3. Posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu a MSP

27. víta oznámenie Komisie o posilnení konkurencieschopnosti európskeho priemyslu; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že sa neuvádza zmienka ani o koncepcii 
previerky konkurencieschopnosti, ani o hodnotení ex post právnych predpisov, ktoré majú 
vplyv na priemysel; vyzýva Komisiu, aby pravidelne predkladala správy o pokroku, ktorý 
sa dosiahol v tejto oblasti;
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28. víta skutočnosť, že Komisia vo svojich rôznych stratégiách a oznámeniach uznala význam 
výrobných odvetví pre trvalo udržateľný rast a zamestnanosť v EÚ; znovu zdôrazňuje 
nevyhnutnosť integrovanej priemyselnej politiky založenej na zásadách sociálneho 
trhového hospodárstva;

29. domnieva sa, že východiskom z hospodárskej krízy môže byť len rast podnikania a MSP; 
zdôrazňuje význam riešenia podnikateľského potenciálu mladých ľudí, žien a migrantov;

30. nalieha na členské štáty, aby realizovali ambiciózne programy založené na stimuloch 
s cieľom ďalej podporovať podnikanie; požaduje, aby uvedené programy obsahovali 
opatrenia, ktoré zlepšia prístup k finančným prostriedkom, zjednodušia administratívne 
požiadavky a do učebných osnov začlenia viac vzdelávania v oblasti podnikania; 

31. vyzýva Komisiu, aby vytvorila plán konkurencieschopného zdaňovania MSP, ktoré 
podnieti členské štáty, aby prispôsobili svoje systémy zdaňovania s cieľom znížiť 
nemzdové náklady na prácu mladých spoločností a umožniť uvedeným spoločnostiam 
zachovať väčší podiel svojich ziskov na investície v spoločnosti; navrhuje, aby sa plány 
zakladali na osvedčených postupoch a zahŕňali pilotné projekty;

32. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia na podporu sociálneho 
podnikania v Európe, najmä prostredníctvom zlepšenia prístupu k verejným a súkromným 
financiám a zlepšenia mobility a uznania kvalifikovaných pracovníkov;

33. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

ÚVOD

V Európskej únii je približne 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP), ktoré 
predstavujú 99 % podnikov.

MSP zamestnávajú spolu približne 75 miliónov ľudí (70 % celkového počtu pracovných miest 
v EÚ). Navyše 85 % nových pracovných miest v EÚ v období rokov 2002 a 2010 vytvorili 
MSP. Tieto údaje ukazujú, aký vplyv majú MSP na hospodárstvo EÚ a zdôrazňujú, že pre 
politikov je dôležité hľadať príležitosti na využitie dynamiky v sektore vo všeobecný 
prospech európskej spoločnosti. Potenciál európskych podnikateľov sa rozvinie 
a hospodárstvo EÚ sa vráti k rastu, len ak EÚ úspešne posilní konkurencieschopnosť MSP 
a zároveň prijme opatrenia na zníženie administratívnej záťaže, ktorým MSP čelia. 

Priemysel má kľúčový význam pre európske hospodárstvo. Výrobné odvetvia vytvárajú 25 % 
pracovných miest v súkromnom sektore Európskej únie a ich podiel na súkromnom výskume 
a vývoji je 80 %.

Spravodajca považuje dokumenty Komisie, na ktorých sa táto správa zakladá, konkrétne 
správu o minimalizovaní regulačného zaťaženia pre MSP a dve oznámenia Komisie, jedno 
o internacionalizácii MSP a druhé o európskej konkurencieschopnosti,8 za pozitívny a jasný 
krok k zotaveniu z hospodárskej krízy z roku 2008. Správa INI bude rozdelená na tri časti, 
každá z nich bude odkazovať na jeden z vyššie uvedených osobitných návrhov Komisie. 

POSILNENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI PRIEMYSLU A MSP

Všetci aktéri vo všeobecnosti podporujú názor, že ak sa EÚ chce zotaviť z krízy, je potrebné 
zlepšiť konkurencieschopnosť všetkých európskych podnikov. Preto je potrebné vytvoriť 
priaznivé podmienky pre nové myšlienky a nové podniky. V Európe nie je dobre rozvinuté 
takéto prostredie priaznivé pre podnikanie, takisto vzhľadom na skutočnosť, že priemyselné 
politiky v členských štátoch sa navzájom podstatne odlišujú. Skutočnosťou však je, že na 
dosiahnutie trvalo udržateľného rastu a rozbehnutie hospodárstva, ako stanovuje stratégia 
Európa 2020, sú dôležité a nevyhnutné jasné a koordinované priemyselné politiky členských 
štátov, ako aj dôkladné štrukturálne zmeny priemyselného systému EÚ. 

Oznámenie Komisie s názvom Priemyselná politika: Posilnenie konkurencieschopnosti, ktoré 
je novou ročnou iniciatívou zaoberajúcou sa konkrétne konkurencieschopnosťou členských 
štátov a uvádzajúcou nové myšlienky týkajúce sa otázky, čo je možné vykonať na úrovni EÚ, 
určuje oblasti, v ktorých je nevyhnutné dosiahnuť významný pokrok smerom k cieľom 
stratégie Európa 2020. Určili sa tieto oblasti: 1) štrukturálne zmeny v hospodárstve; 2) 
inovačná schopnosť jednotlivých priemyselných odvetví; 3) trvalá udržateľnosť a efektívne 
                                               
8 Oznámenie s názvom Priemyselná politika: Posilnenie konkurencieschopnosti,
oznámenie s názvom Malý podnik, veľký svet – nové partnerstvo na pomoc MSP pri využívaní globálnych 
príležitostí,
správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Minimalizovanie regulačného zaťaženia pre MSP:
Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov.
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využívanie zdrojov; 4) podnikateľské prostredie; 5) jednotný trh a 6) malé a stredné podniky.

Spravodajca víta toto oznámenie Komisie a uvádza, že sa uznáva hlavný význam výrobných 
odvetví pre trvalo udržateľný rast a zamestnanosť v Európskej únii, ako napríklad v stratégii 
Európa 2020, ako aj v oznámení o integrovanej európskej priemyselnej politike. Spravodajca 
súhlasí s celkovým prístupom oznámenia Komisie, uprednostnil by však, keby v dokumente 
Komisie bola lepšie prepracovaná koncepcia previerky konkurencieschopnosti, ako aj 
hodnotenia ex post právnych predpisov, ktoré majú vplyv na priemysel. 

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné, aby EÚ investovala do programov zameraných na 
riešenie podnikateľského potenciálu európskych občanov ako na skutočnú alternatívu 
k zamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi, ženami a migrantmi. Len rozšírenie 
podnikateľskej kultúry v EÚ a získanie viac ľudí pre podnikanie prostredníctvom programov 
ad hoc, stimulov, ako napríklad systémy zdaňovania priaznivé pre MSP a daňové stimuly, 
môžu pomôcť ľuďom prekonať strach zo zlyhania a podnietiť ich, aby začali alebo rozšírili 
svoje podniky. Prirodzeným dôsledkom môže byť vytvorenie nových pracovných miest, viac 
inovácií a vyšší hospodársky rast všetkých podnikov bez ohľadu na to, či sú zamerané na 
priemysel, služby alebo sociálne veci. Práve to Európa potrebuje.

MALÝ PODNIK – VEĽKÝ SVET

Len 25 % MSP v Európskej únii vykonáva činnosť na medzinárodnej úrovni v rámci 
jednotného trhu a len 13 % vykonáva činnosť na medzinárodnej úrovni mimo EÚ. Keďže je 
potrebné, aby EÚ našla nové zdroje rastu s cieľom zabezpečiť zamestnanosť a blahobyt pre 
občanov EÚ, mala by podporovať prenikanie MSP na medzinárodné trhy. Príležitosti pre 
budúci rast podnikov mimo EÚ, a najmä v nových rozvíjajúcich sa krajinách sú veľké, aj keď 
je potrebné, a to z dôvodu veľkého počtu malých podnikov pevne spojených s miestnou 
obchodnou činnosťou, aby sa nenaplnený internacionalizačný potenciál v rámci európskeho 
odvetvia MSP nezveličoval. 

Obrovské prekážky, ktoré bránia MSP v úsilí o preniknutie na svetový trh, sú jedným 
z dôvodov, prečo mnohé MSP nevyužijú príležitosť rozšíriť svoju činnosť za hranice EÚ. Sú 
to napríklad zložité colné predpisy, nejasné technické nariadenia a normy, chýbajúci prístup 
k informáciám o trhu, problémy pri hľadaní prípadných zákazníkov a správnych partnerov. 

Presadzovanie a podporovanie hospodárskych aktivít MSP mimo EÚ je preto dôležitou 
súčasťou všeobecnej stratégie konkurencieschopnosti Únie, ako je vytýčené v oznámení 
o hlavnej iniciatíve stratégie Európa 2020 týkajúcej sa integrovanej priemyselnej politiky, 
v revidovanej iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu. Cieľ oznámenia Komisie je určiť 
novú stratégiu, ktorá prispeje k vytvoreniu podmienok na to, aby sa MSP rovnakou mierou 
angažovali aj na trhoch mimo EÚ. 

Spravodajca podporuje štruktúru stratégie stanovenej v návrhu Komisie a väčšinu opatrení 
plánovaných v oznámení, je však presvedčený, že na dosiahnutie väčšej účinnosti je potrebné, 
aby sa Komisia zaoberala obidvomi rozmermi internacionalizácie, konkrétne vývozom 
a dovozom, pričom tento druhý rozmer sa v dokumente Komisie nezdôrazňuje dostatočne. 
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Spravodajca predovšetkým podporuje rozšírenie rozsahu a využitia siete Enterprise Europe 
Network (EEN) a uvedenie viacjazyčného portálu on-line do činnosti, ktorý by mal 
poskytovať osobitné informácie o prioritných trhoch a podrobné informácie o rôznych 
dostupných podporných službách. Jeho hlavný záujem však je zabezpečiť koordináciu 
dostupných nástrojov na európskej a vnútroštátnej úrovni a zabrániť zdvojeniu. V skutočnosti 
je teraz dôležité racionalizovať výdavky verejných zdrojov.

V tejto súvislosti víta návrh Komisie vykonať mapovanie veľkého počtu miestnych, 
regionálnych, vnútroštátnych a európskych systémov podpory. Spravodajca sa súčasne 
domnieva, že mapovanie bude účinné, len ak sa v jeho rámci posúdi účinnosť existujúcich 
systémov podpory a nielen analyzuje, o ktoré systémy ide. 

Informácie pre MSP a synergie medzi MSP sú dva dôležité prvky stratégie, ktoré je potrebné 
ďalej rozvíjať, ak EÚ chce skutočne presadzovať prítomnosť európskych MSP na globálnom 
trhu. Preto podporuje myšlienku posilniť existujúce a vytvoriť nové formy spolupráce 
a partnerstva medzi MSP a ostatnými partnermi. 

Spravodajca by privítal, keby Komisia pokračovala v programoch ako Erasmus pre mladých 
podnikateľov a posilnila ich, a preskúmala možnosť vytvorenia nového programu, a tak 
poskytla nadaným podnikateľom možnosť získať skúsenosti v centrách excelentnosti mimo 
EÚ. 

ADMINISTRATÍVNA ZÁŤAŽ

V roku 2007 Komisia realizovala dôležité zjednodušenie právnych predpisov EÚ, zamerané 
na zníženie administratívnej záťaže podnikov do roku 2012 o 25 %. Toto opatrenie sa ukázalo 
ako veľmi úspešné, keďže cieľová záťaž sa v skutočnosti znížila o 33 %, čo významne 
presahuje cieľ 25 %.

V roku 2011 na základe návrhu predsedu Barrosa, ktorý podporila Európska rada v júni 2011, 
Komisia začala novú kontrolu legislatívneho acquis EÚ s cieľom realizovať zásadu „najprv 
myslieť na malých“ a určiť ďalšie možné výnimky alebo zníženie záťaže pre MSP, najmä pre 
mikropodniky. Spravodajca v tejto súvislosti nalieha na Komisiu, aby navrhla nový 
a ambiciózny cieľ zníženia.

Spravodajca zdôrazňuje význam zásady „najprv myslieť na malých“ a nevyhnutnosť stanoviť 
konkrétne opatrenia na minimalizovanie regulačnej záťaže MSP, najmä mikropodnikov. 
Pokiaľ ide túto poslednú kategóriu podnikov, navrhuje vytvoriť pre ne osobitný rozmer ako 
základnú súčasť testu MSP. Prístup založený na všeobecnej štandardnej výnimke sa 
nepovažuje za vhodný. Vo všeobecnosti sa spravodajca domnieva, že výsledky súčasného 
hodnotenia definície MSP by nemali byť príčinou veľkých zmien definície (najmä nie pokiaľ 
ide o strop zamestnanosti). Akákoľvek zmena by mohla spôsobiť nárast zvyšovania pružnosti 
a zmierňovania demotivačných faktorov. Navyše test MSP, ktorý je sám osebe dobrou 
myšlienkou, sa v skutočnosti neukázal účinný, keďže Komisia ho neuplatňuje jednotne. 
Okrem toho len niekoľko členských štátov ho začlenilo do svojho vnútroštátneho procesu 
rozhodovania. Spravodajca sa preto domnieva, že je potrebné zaviesť minimálne požiadavky 
na systematické uplatňovanie testov MSP na vnútroštátnej úrovni. 
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ZÁVER

Uvedené tri dokumenty Komisie predstavujú dôležitý krok k súdržnejšej a koordinovanejšej 
európskej politike v oblasti MSP. V skutočnosti sa zaoberajú rôznymi problémami, ktoré 
zabraňujú MSP úplne rozvinúť svoj potenciál. Komisia má právomoc dať členským štátom 
investície a mala by byť takzvaným európskym koordinátorom. Spravodajca vyjadruje 
presvedčenie, že smer, ktorý zvolila Komisia pre budúce opatrenia, je správny, verí však, že 
nové stratégie sa realizujú čo najskôr. Zotavovanie európskeho hospodárstva je v skutočnosti 
veľmi pomalé a pre MSP je nevyhnutné, aby EÚ konala rýchlejšie.


