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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0834),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 173 a 195 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0463/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne … … 
20121,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro práva 
žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise v březnu 2010 přijala sdělení 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(dále jen „strategie Evropa 2020“). Sdělení 
schválila Evropská rada v červnu 2010. 
Strategie Evropa 2020 reaguje na 
hospodářskou krizi a jejím záměrem je 
připravit Evropu na příští desetiletí. 
Vytyčuje pět ambiciózních cílů v oblasti 
klimatu a energetiky, zaměstnanosti, 
inovací, vzdělávání a sociálního začlenění, 
které mají být dosaženy do roku 2020, 
a identifikuje klíčové hybatele růstu, které 
mají dodat Evropě větší dynamiku a větší 
konkurenceschopnost. Zdůrazňuje také 
význam opětovného posílení růstu 
evropského hospodářství při současném 
zajištění vysoké míry zaměstnanosti, 
nízkouhlíkového a energeticky účinného 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a sociální soudržnosti.

(1) Komise v březnu 2010 přijala sdělení 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(dále jen „strategie Evropa 2020“). Sdělení 
schválila Evropská rada v červnu 2010. 
Strategie Evropa 2020 reaguje na 
hospodářskou krizi a jejím záměrem je 
připravit Evropu na příští desetiletí. 
Vytyčuje pět ambiciózních cílů v oblasti 
klimatu a energetiky, zaměstnanosti, 
inovací, vzdělávání a sociálního začlenění, 
které mají být dosaženy do roku 2020, 
a identifikuje klíčové hybatele růstu, které 
mají dodat Evropě větší dynamiku a větší 
konkurenceschopnost. Zdůrazňuje také 
význam opětovného posílení růstu 
evropského hospodářství při současném 
zajištění vysoké míry zaměstnanosti, 
nízkouhlíkového a energeticky účinného 
hospodářství účinně využívajícího zdroje 
a sociální soudržnosti. Malé a střední 
podniky by měly hrát zásadní roli 
v dosahování cílů strategie Evropa 2020. 
Tuto roli odráží skutečnost, že malé a 
střední podniky jsou zmiňovány v šesti ze 
sedmi jejích stěžejních iniciativ.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se přispělo k posílení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti
podniků Unie, zejména malých a středních 

(6) Aby se přispělo k posílení udržitelné
konkurenceschopnosti podniků Unie, 
zejména malých a středních podniků, 
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podniků, k pokroku ve vytváření znalostní 
společnosti a k rozvoji založenému na 
vyváženém hospodářském růstu, měl by 
být zřízen Program pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na malé a střední podniky (dále jen 
„program“).

k povzbuzení podnikatelské kultury a 
podpoře zakládání a růstu malých a 
středních podniků, měl by být zřízen 
Program pro konkurenceschopnost podniků 
s důrazem na malé a střední podniky (dále 
jen „program“).

Or. en

Odůvodnění

Konkurenceschopnost a udržitelnost by neměly být chápány jako oddělené cíle. 
Konkurenceschopnost by spíše měla být chápána tak, že závisí na udržitelnosti. Podle zprávy 
o konkurenceschopnosti Evropy za rok 2010 udržitelná konkurenceschopnost odráží 
schopnost dosáhnout konkurenceschopnosti průmyslu v souladu s cíli udržitelného rozvoje a 
udržet si ji. Tento bod odůvodnění by měl být sladěn s obecnými cíli programu.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Lepší 
produktivita je hlavním zdrojem 
udržitelného růstu příjmu, který následně 
přispívá ke zlepšení životní úrovně. 
Konkurenceschopnost rovněž závisí na 
schopnosti firem plně využívat příležitostí, 
které nabízí například jednotný trh. Zvláště 
důležité je to pro malé a střední podniky, 
které představují 99 % podniků v Unii, 
aktuálně poskytují dvě ze tří pracovních 
míst v soukromém sektoru, a 80 % nově 
vytvořených pracovních míst, a celkově 
přispívají více než polovinou k celkové 
přidané hodnotě, kterou vytvářejí podniky 
v Unii. Malé a střední podniky jsou 
zásadním hybatelem hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a sociální integrace.

(8) Smyslem politiky Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti je takové 
nasměrování politiky a vytvoření 
institucionálního uspořádání, které vytvoří 
podmínky, za nichž budou podniky moci 
růst udržitelným způsobem. Udržitelná 
konkurenceschopnost odráží schopnost 
dosáhnout hospodářské 
konkurenceschopnosti průmyslu 
v souladu s cíli udržitelného rozvoje a 
udržet si ji. Lepší produktivita je hlavním 
zdrojem udržitelného růstu příjmu, který 
následně přispívá ke zlepšení životní 
úrovně. Konkurenceschopnost rovněž 
závisí na schopnosti firem plně využívat 
příležitostí, které nabízí například jednotný 
trh. Zvláště důležité je to pro malé a střední 
podniky, které představují 99 % podniků 
v Unii, aktuálně poskytují dvě ze tří 
pracovních míst v soukromém sektoru, a 
80 % nově vytvořených pracovních míst, a 
celkově přispívají více než polovinou 
k celkové přidané hodnotě, kterou vytvářejí 
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podniky v Unii. Malé a střední podniky 
jsou zásadním hybatelem hospodářského 
růstu, zaměstnanosti a sociální integrace.

Or. en

Odůvodnění

V bodě odůvodnění by měla být vymezena udržitelná konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen a také specifickým cílovým skupinám, 
jako jsou migranti a podnikatelé, kteří 
jsou příslušníky sociálně znevýhodněných 
nebo zranitelných skupin, např. zdravotně 
postiženým. Program by měl povzbudit 
také starší občany, aby se stali a zůstali 
podnikateli a také prosazovat možnost 
druhé šance v podnikání.

(11) Program by měl být věnován 
především malým a středním podnikům, 
jež definuje doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které 
se týká definice mikropodniků a malých 
a středních podniků. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat mikropodnikům, podnikům, 
které se zabývají řemeslnými činnostmi, a 
sociálním podnikům. Pozornost je třeba 
věnovat specifickým rysům a požadavkům 
mladých podnikatelů, nových 
a potenciálních podnikatelů a podnikajících 
žen.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 1a.)

Odůvodnění

Program by měl soustředit své omezené zdroje na nejvýznamnější kategorie podnikatelů. 
Politika druhé šance je zmíněna níže v bodě odůvodnění 16 (v pozměněném znění).
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Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Na základě čtyř priorit vyplývajících 
z přezkumu SBA by program měl v rámci 
svých specifických cílů usilovat o zlepšení 
rámcových podmínek pro dosažení 
udržitelné konkurenceschopnosti podniků 
v Unii, zvláště pak malých a středních 
podniků, o povzbuzování k podnikání, o 
zlepšení přístupu k financím a na trhy 
v Unii i celosvětově. Opatření v rámci 
specifických cílů programu by měla 
přispívat k provádění SBA.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 1a.)

Odůvodnění

Program by měl soustředit své omezené zdroje na nejvýznamnější kategorie podnikatelů.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí 
s prokazováním své úvěrové bonity a
obtížně se dostávají k rizikovému kapitálu. 
To má nepříznivý dopad na úroveň 
a kvalitu nově zakládaných podniků a na 
růst podniků. Přínos navrhovaných 
finančních nástrojů pro Unii spočívá mimo 
jiné v posílení jednotného trhu z hlediska 
rizikového kapitálu a v rozvoji 
celoevropského finančního trhu pro malé a 
střední podniky. Opatření Unie by měla 
doplňovat využívání finančních nástrojů 

(12) Mnohé z problémů Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti souvisejí s tím, že 
malé a střední podniky obtížně získávají 
přístup k financování, protože zápasí 
s prokazováním své úvěrové bonity a 
obtížně se dostávají k rizikovému kapitálu. 
To má nepříznivý dopad na úroveň 
a kvalitu nově zakládaných podniků a na 
růst a míru přežití podniků. Přínos 
navrhovaných finančních nástrojů pro Unii 
spočívá mimo jiné v posílení jednotného 
trhu z hlediska rizikového kapitálu,
v rozvoji celoevropského finančního trhu 
pro malé a střední podniky a v řešení 
selhání trhu, která nemohou vyřešit 
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pro MSP ze strany členských států. 
Subjekty, které budou mít na starost 
provádění opatření, by měly zajistit, že se 
opatření budou vzájemně doplňovat, a 
zabránit dvojímu financování z prostředků 
EU.

členské státy. Opatření Unie by měla 
doplňovat využívání finančních nástrojů 
pro MSP ze strany členských států.
Subjekty, které budou mít na starost 
provádění opatření, by měly zajistit, že se 
opatření budou vzájemně doplňovat, a 
zabránit dvojímu financování z prostředků 
EU. Program by měl podporovat přístup 
malých a středních podniků k financím 
v jejich počáteční a růstové fázi a fázi 
převodu.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k článku 8.)

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Síť Enterprise Europe Network 
prokázala svůj přínos pro evropské malé a 
střední podniky jako jediné správní či 
kontaktní místo pro podporu podniků tím, 
že pomáhá podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského 
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů 
spojených s přeshraničními transakcemi.

(13) Síť Enterprise Europe Network (dále 
jen „síť“) prokázala svůj přínos pro 
evropské malé a střední podniky jako 
jediné správní či kontaktní místo pro 
podporu podniků tím, že pomáhá 
podnikům zlepšovat jejich 
konkurenceschopnost a využívat obchodní 
příležitosti na jednotném trhu i na jiných 
trzích. Zlepšení účinnosti metodik 
a pracovních metod a dodání evropského
rozměru službám na podporu podnikání 
může být dosaženo pouze na úrovni Unie. 
Tato síť pomáhá zejména malým a 
středním podnikům nalézt partnery pro 
spolupráci nebo pro transfery technologií, 
pomáhá jim získat poradenství týkající se 
zdrojů financování, duševního vlastnictví, 
ekologických inovací a udržitelné výroby. 
Získává také zpětnou vazbu pro potřeby 
právních předpisů a norem Unie. Její 
jedinečné odborné poznatky jsou zvlášť 
důležité pro překonání informačních 
asymetrií a ke snížení transakčních nákladů
spojených s přeshraničními transakcemi.
Výkonnost této sítě by však měla být dále 
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optimalizována, zejména prostřednictvím 
lepší integrace této sítě a národních 
kontaktních míst sedmého rámcového 
programu pro výzkum a technologický 
rozvoj, přičemž je třeba účinně zapojit 
hostitelské organizace do strategického 
řízení sítě, omezovat byrokracii, zlepšovat 
podporu v oblasti informačních 
technologií a posilovat viditelnost sítě. 
S cílem dále zlepšovat výkonnost sítě by 
Komise měla přezkoumat různé struktury 
řízení a způsoby jejího využívání ve všech 
členských státech ve spolupráci 
s organizacemi malých a středních 
podniků. Úkoly sítě by měly být stanoveny 
v programu. 

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k článku 9a a příloze IIa.)

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 

(14) Konkurenceschopnost nepříznivě 
ovlivňuje omezená internacionalizace 
malých a středních podniků v rámci 
Evropy i mimo Evropu. Podle některých 
odhadů v současnosti vyváží nebo v 
posledních třech letech uskutečnilo vývoz 
25 % malých a středních podniků v Unii, 
z nichž pouze 13 % vyváží pravidelně 
mimo Unii a pouze 2 % investovaly za 
hranicemi své domovské země. V souladu 
s iniciativou Small Business Act, která 
Unii a členské státy vyzvala, aby 
podporovaly a povzbuzovaly malé a střední 
podniky k tomu, aby využívaly rostoucích 
trhů mimo Unii, EU podporuje síť 
evropských obchodních organizací na více 
než 20 zahraničních trzích. Poskytuje 
finanční pomoc Středisku pro průmyslovou 
spolupráci mezi EU a Japonskem, 
obchodním subjektům v Hongkongu, 
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Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni.

Malajsii a Singapuru a rovněž Evropskému 
obchodnímu a technickému středisku 
v Indii, střediskům EU pro malé a střední 
podniky v Číně a Thajsku a Poradenskému 
centru pro malé a střední podniky a právo 
duševního vlastnictví v Číně. Evropská 
přidaná hodnota spočívá ve sdružování 
vnitrostátních snah v této oblasti, 
v zamezení zdvojování, v podpoře 
spolupráce a v nabízení služeb, které by 
nedosáhly kritického množství, kdyby byly 
poskytovány na vnitrostátní úrovni. Takové 
služby by měly mimo jiné zahrnovat 
informace o právech duševního 
vlastnictví, normách a příležitostech 
v oblasti veřejných zakázek. Před 
zavedením nových služeb by Komise měla 
přezkoumat stávající podpůrná opatření 
určená pro evropské malé a střední 
podniky ve třetích zemích a specifické 
potřeby malých a středních podniků a 
měla by tak učinit na základě konzultace 
s organizacemi zastupujícími malé a 
střední podniky.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy k článku 9.)

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání. Pozornost vyžadují zejména 
zájmy malých a středních podniků 
a odvětví, ve kterých jsou malé a střední 
podniky nejaktivnější. Iniciativy na úrovni 
Unie jsou nezbytné pro vytváření rovných 
podmínek pro malé a střední podniky a pro 
výměnu informací a znalostí v evropském 

(15) Aby se zlepšila konkurenceschopnost 
evropských podniků, a zejména malých a 
středních podniků, musí členské státy 
a Komise vytvářet příznivé podmínky pro 
podnikání v souladu se zásadami SBA. 
Iniciativy na úrovni Unie jsou nezbytné pro 
vytváření rovných podmínek pro malé a 
střední podniky a pro výměnu informací 
a znalostí v evropském měřítku.



PE489.639v03-00 12/70 PR\905001CS.doc

CS

měřítku.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 1.)

Odůvodnění

Zpravodaj by upřednostnil, aby tento bod odůvodnění, který se týká článku 6, uváděl více 
podrobností. Navrhuje rozdělit tento bod odůvodnění do tří částí (viz bod odůvodnění 15a, 
15b a 15c).

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Příznivých podmínek pro podnikání 
ve prospěch podniků v Unii by se mělo 
dosáhnout prostřednictvím opatření 
zaměřených na zlepšení navrhování, 
provádění a hodnocení politik a opatření 
zaměřených na podporu spolupráce 
v oblasti tvorby politik a výměny 
osvědčených postupů. Taková opatření by 
mohla zahrnovat studie, posouzení 
dopadů, hodnocení a konference.

Or. en

(Viz čl. 6 odst. 2 písm. a) a b).)

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Program by měl rovněž podporovat 
vývoj politik pro malé a střední podniky a 
spolupráci mezi tvůrci politik a 
organizacemi zastupujícími malé a střední 
podniky, a to například financováním 
schůzí, zpráv a databází. Takové činnosti 
by se měly zaměřovat na usnadňování 
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přístupu malých a středních podniků 
k programům a omezování jejich 
administrativní zátěže. Unie by si 
obzvláště měla vytyčit nový ambiciózní cíl, 
že do roku 2020 sníží čistou 
administrativní zátěž ve všech příslušných 
právních předpisech Unie o 25 %.

Or. en

(Viz čl. 5 odst. 2c.)

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) Program může podporovat také 
iniciativy urychlující vznik 
konkurenceschopných a udržitelných 
odvětví založených na vysoce 
konkurenceschopných obchodních 
modelech, zdokonalených produktech a 
postupech, organizačních strukturách 
nebo na modifikovaných hodnotových 
řetězcích. I když by se měl program 
zaměřovat na meziodvětvové iniciativy, 
může podporovat rovněž iniciativy určené 
pro konkrétní odvětví, a to v odvětvích, 
v nichž jsou malé a střední podniky 
nejaktivnější a která podstatně přispívají 
k HDP Unie, jako je cestovní ruch, kde lze 
prokázat přidanou hodnotu na úrovni 
Unie.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 3.)

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Jiným faktorem, který ovlivňuje 
konkurenceschopnost, je poměrně slabý 
podnikatelský duch v Unii. Samostatně 
výdělečně činnými by chtělo být pouze 
45 % občanů Unie (a méně než 40 % žen) 
v porovnání s 55 % obyvatel ve Spojených 
státech a 71 % v Číně. Velkou evropskou 
přidanou hodnotou je demonstrační 
a urychlující účinek, například 
evropských cen a konferencí, jakož 
i opatření k posílení provázanosti 
a souladu, jako je referenční srovnávání 
a výměna osvědčených postupů.

(16) Jiným faktorem, který ovlivňuje 
konkurenceschopnost, je poměrně slabý 
podnikatelský duch v Unii. Samostatně 
výdělečně činnými by chtělo být pouze 
45 % občanů Unie (a méně než 40 % žen) 
v porovnání s 55 % obyvatel ve Spojených 
státech a 71 % v Číně. Podle iniciativy 
SBA musí prostředí příznivé pro 
podnikání zajišťovat dobré rámcové 
podmínky pro všechny situace, jimž 
podnikatelé čelí, včetně počáteční fáze, 
růstové fáze, fáze převodu a úpadku 
(druhá šance). Velkou evropskou přidanou 
hodnotou jsou opatření k posílení 
provázanosti a souladu, jako je referenční 
srovnávání a výměna osvědčených 
postupů.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k článku 7.)

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé a 
střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 

(18) Jak bylo zdůrazněno ve sdělení 
Komise z června 2010 nazvaném „Evropa 
jako přední světová destinace cestovního 
ruchu – nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“, které schválila Evropská 
rada v závěrech z října 2010, je cestovní 
ruch jedním z důležitých odvětví evropské 
ekonomiky. Podniky v tomto odvětví 
významně přispívají k tvorbě hrubého 
domácího produktu (HDP) Unie a 
k vytváření pracovních míst a mají značný 
potenciál pro rozvoj podnikatelské 
činnosti, neboť v něm působí hlavně malé a 
střední podniky. Na význam cestovního 
ruch poukazuje i Lisabonská smlouva 
a vymezuje pro Unii konkrétní pravomoci 
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v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Iniciativa v oblasti cestovního ruchu
na úrovni Unie má jasnou přidanou 
hodnotou, zejména v oblasti poskytování 
informací a analýz, vypracování
nadnárodních podpůrných strategií
a výměny osvědčených postupů.

v této oblasti, jež doplňují akce členských 
států. Program by měl podporovat 
iniciativy v oblasti cestovního ruchu tam, 
kde lze prokázat jasnou přidanou hodnotu
na úrovni Unie, zejména v oblasti 
poskytování informací a analýz, 
vypracování společných norem kvality a 
výměny osvědčených postupů.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 3.)

Odůvodnění

Iniciativy v odvětví cestovního ruchu budou způsobilé pro podporu v rámci programu, jestliže 
mohou prokázat přidanou hodnotu na úrovni EU, a to stejně jako jakékoli jiné odvětví 
s vysokým procentním podílem malých a středních podniků, které významně přispívá k HDP. 
Odvětví cestovního ruchu je zde však zdůrazněno, neboť do Lisabonské smlouvy bylo nedávno 
začleněno jako sdílená pravomoc EU.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Kromě opatření, na něž se vztahuje 
pracovní program, by Komise měla 
pravidelně přijímat podpůrná opatření na 
podporu konkurenceschopnosti podniků 
v Unii. Vedle analýzy a rozvoje dané 
politiky by taková opatření měla 
zahrnovat především posouzení dopadů 
opatření Unie, která jsou obzvláště 
významná pro konkurenceschopnost 
podniků, zejména malých a středních 
podniků. Posouzení dopadů by se měla 
zaměřovat na dopad návrhu politiky na 
konkurenceschopnost podniků 
prostřednictvím jeho účinků na náklady 
na podnikání, na schopnost dotčených 
odvětví provádět inovace a na jejich 
mezinárodní konkurenceschopnost 
(„hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti“). Posouzení 
dopadů by mělo zahrnovat také 
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samostatný oddíl věnovaný malým a 
středním podnikům, který by měl 
obsahovat předběžné posouzení podniků, 
které mohou být dotčeny, měření dopadu 
na malé a střední podniky (analýza 
nákladů a přínosů) a popřípadě zmírňující 
opatření („test dopadů na malé a střední 
podniky“). Test dopadů na malé a střední 
podniky by měl věnovat zvláštní pozornost 
mikropodnikům.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 11 odst. 1 písm c).)

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Tento program by měl vymezit akce 
pro tyto cíle, celkový finanční rámec pro 
dosažení těchto cílů, různé druhy 
prováděcích opatření a opatření pro 
sledování a hodnocení a na ochranu 
finančních zájmů Unie.

(19) Tento program by měl vymezit akce 
pro tyto cíle, celkový finanční rámec pro 
dosažení těchto cílů, různé druhy 
prováděcích opatření a opatření pro 
sledování a hodnocení a na ochranu 
finančních zájmů Unie. Ve spolupráci 
s odborníky a příslušnými zúčastněnými 
stranami, včetně organizací zastupujících 
malé a střední podniky, by Komise měla 
vypracovat soubor ukazatelů výkonnosti, 
které by sloužily jako základ pro 
posouzení toho, do jaké míry opatření 
programu přispívají k dosažení jeho cílů.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 12 odst. 5.)

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tento program by měl doplňovat jiné (20) Tento program by měl doplňovat jiné 
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programy Unie, přičemž je nutné si 
uvědomit, že každý z nástrojů by měl 
fungovat v souladu se svými vlastními 
konkrétními postupy. Jedny a tytéž 
způsobilé náklady by tedy neměly být 
financovány z více zdrojů. V zájmu 
dosažení přidané hodnoty a výrazného 
dopadu unijního financování by se měla 
rozvíjet úzká součinnost programu s jinými 
programy Unie a se strukturálními fondy.

programy Unie, přičemž je nutné si 
uvědomit, že každý z nástrojů by měl 
fungovat v souladu se svými vlastními 
konkrétními postupy. Jedny a tytéž 
způsobilé náklady by tedy neměly být 
financovány z více zdrojů. V zájmu 
dosažení přidané hodnoty a výrazného 
dopadu unijního financování by se měla 
rozvíjet úzká součinnost programu s jinými 
programy Unie, zejména s programem 
Horizont 2020 – novým rámcovým 
programem pro výzkum a inovace (2014–
2020) (dále jen „program Horizont 2020“)
a se strukturálními fondy.

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy k článkům 14, 14a a 14b.)

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Dohoda o Evropském hospodářském 
prostoru a protokoly k dohodám 
o přidružení zajišťují účast příslušných 
zemí v programech Unie. Účast třetích 
zemí by měla být možná, jestliže to stanoví 
dohody a postupy.

(24) Dohoda o Evropském hospodářském 
prostoru a protokoly k dohodám 
o přidružení zajišťují účast příslušných 
zemí v programech Unie. Účast třetích 
zemí by měla být možná, jestliže to stanoví 
dohody a postupy. Účast v programu by 
měla být umožněna rovněž subjektům 
usazeným v jiných třetích zemích, ale 
v zásadě by neměly získávat finanční 
příspěvky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program přispěje ke splnění 1. Program přispěje ke splnění 
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následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám malých a středních podniků 
v evropském a celosvětovém měřítku:

následujících hlavních cílů, přičemž 
obzvláštní pozornost se věnuje specifickým 
potřebám malých a středních podniků 
v Unii:

Or. en

Odůvodnění

Program by se měl soustředit nejen na malé a střední podniky, které vykonávají přeshraniční 
činnosti, ale také na malé a střední podniky působící na místní, regionální a vnitrostátní 
úrovni, je-li prokázána přidaná hodnota EU. Přidaná hodnota EU může spočívat i v řešení 
selhání trhu, která nemohou vyřešit samotné členské státy, např. poskytování finančních 
prostředků, které členské státy nejsou schopné poskytnout.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilování konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti podniků v Unii, včetně 
odvětví cestovního ruchu;

a) posilování udržitelné
konkurenceschopnosti podniků v Unii, 
zejména malých a středních podniků;

Or. en

Odůvodnění

Konkurenceschopnost a udržitelnost by neměly být chápány jako nezávislé cíle, neboť 
konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu závisí na udržitelnosti a politiky by měly být 
založeny na dlouhodobé strategii. Program by se měl soustředit na malé a střední podniky, 
které tvoří přibližně 99 % podniků v Unii. Tento program by neměl zaujímat diskriminační 
přístup vůči různým odvětvím. Není tedy vhodné zdůrazňovat odvětví cestovního ruchu 
v rámci obecných cílů.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) posílenou konkurenceschopností 
malých a středních podniků v Unii ve 
srovnání s konkurenceschopností malých 
a středních podniků v hlavních 
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konkurenčních zemích mimo Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstem výrobní produkce ekologických 
průmyslových odvětví v Unii;

b) zvýšením počtu malých a středních 
podniků v Unii, které nabízí produkty 
nebo služby šetrné k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) materiálovou produktivitou průmyslu 
Unie;

Or. en

Odůvodnění

Tento ukazatel byl začleněn do zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2011 
(kapitola 5) (údaje jsou dostupné prostřednictvím Eurostatu).

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) energetickou náročností průmyslu 
Unie;

Or. en
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Odůvodnění

Tento ukazatel byl začleněn do zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2011 
(kapitola 5) (údaje jsou dostupné prostřednictvím Eurostatu).

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) a hodnotou obratu připadající na malé 
a střední podniky.

e) a zvýšením počtu začínajících malých a 
středních podniků a jejich převodů stejně 
jako snížením počtu úpadků malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zvýšeným podílem občanů Unie, kteří 
by chtěli být samostatně výdělečně činní.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podrobnosti týkající se měření a cílů 
výkonu v případě ukazatelů uvedených 
v odstavci 2 tohoto článku jsou stanoveny 
v příloze I.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti
podniků v Unii, včetně odvětví cestovního 
ruchu;

a) zlepšit rámcové podmínky pro dosažení 
udržitelné konkurenceschopnost podniků 
v Unii;

Or. en

(Viz pozměňovací návrhy k čl. 2 odst. 1 písm. a).)

Odůvodnění

Konkurenceschopnost a udržitelnost by neměly být chápány jako nezávislé cíle, neboť 
konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu závisí na udržitelnosti a politiky by měly být 
založeny na dlouhodobé strategii. Tento program by neměl zaujímat diskriminační přístup 
vůči různým odvětvím. Není tedy vhodné zdůrazňovat odvětví cestovního ruchu v rámci 
specifických cílů.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Opatření v rámci specifických cílů 
přispívají k provádění sdělení Komise ze 
dne 25. června 2008 – „Zelenou malým a 
středním podnikům“ – „Small Business 
Act“ pro Evropu („Small Business Act“).

Or. en

Odůvodnění

Při provádění opatření programu by se měla věnovat zvláštní pozornost deseti zásadám 
iniciativy Small Business Act (SBA), která poprvé zavádí komplexní politický rámec pro EU a 
její členské státy, jímž se řídí koncepce a uplatňování politik založených na přístupu „zelenou 
malým a středním podnikům“.
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Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí 2,522 miliardy EUR, z toho přibližně 
1,4 miliardy EUR bude vyčleněno na 
finanční nástroje.

1. Finanční krytí na provádění programu 
činí [2,522 miliardy EUR], z toho alespoň 
55,5 % bude vyčleněno na finanční 
nástroje. Komise může rozhodnout o 
změně prahové hodnoty 55,5 % v případě, 
že nabídka finančních prostředků v rámci 
uvedených finančních nástrojů převyšuje 
poptávku.

Or. en

Odůvodnění

Konečná částka bude vyčleněna později, a to v závislosti na výsledcích jednání o víceletém 
finančním rámci. Vzhledem k nadměrné poptávce a značnému pákovému efektu zpravodaj 
navrhuje vyčlenit alespoň 55,5 % z rozpočtu programu na finanční nástroje. Pokud však 
nabídka finančních nástrojů převýší oproti všem očekáváním poptávku, Komise by měla mít 
možnost změnit 55,5% prahovou hodnotu.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí stanovené podle tohoto 
nařízení se může vztahovat také na náklady 
vzniklé při přípravných, sledovacích, 
auditních a hodnotících činnostech, které 
jsou nutné pro řízení programu a splnění 
jeho cílů; konkrétně jde o studie, schůzky 
odborníků, informační a komunikační akce 
včetně komunikační činnosti týkající se 
politických priorit Unie, vztahují-li se 
k obecným cílům tohoto programu, 
náklady spojené s informačními sítěmi 
s důrazem na zpracování a výměnu 
informací, jakož i všechny ostatní náklady 
na technickou a správní pomoc, které 
Komisi vzniknou v souvislosti s řízením 
tohoto programu.

2. Finanční krytí stanovené podle tohoto 
nařízení se může vztahovat také na náklady 
vzniklé při přípravných, sledovacích, 
auditních a hodnotících činnostech, které 
jsou nutné pro řízení programu a splnění 
jeho cílů; konkrétně jde o:
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– studie,
– schůzky odborníků,

– informační a komunikační akce včetně 
komunikační činnosti týkající se 
politických priorit Unie, vztahují-li se
k obecným cílům tohoto programu,

– náklady spojené s informačními sítěmi 
s důrazem na zpracování a výměnu 
informací,
– ostatní náklady na technickou a správní 
pomoc, které Komisi vzniknou 
v souvislosti s řízením tohoto programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Akcí prováděných podle tohoto 
programu se mohou účastnit subjekty
usazené v zemích, které jsou uvedeny
v odstavci 1, v případě, že nejsou splněny 
podmínky stanovené v uvedeném odstavci 
nebo jestliže se tyto země rozhodnou 
nepřipojit se k tomuto programu, nebo 
subjekty usazené v jiných třetích zemích.

2. Subjekt usazený v některé ze zemí 
uvedených v odstavci 1 se může účastnit 
částí programu, pokud se daná země 
účastní za podmínek stanovených 
v příslušných dohodách podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tyto subjekty nemají nárok na získání 
finančních příspěvků Unie vyjma případů, 
kdy je to pro tento program 
nepostradatelné, zejména z hlediska 

vypouští se
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konkurenceschopnosti podniků Unie 
a jejich přístupu na trhy. Uvedená 
výjimka se nevztahuje na subjekty, které 
vytvářejí zisk.

Or. en

(Viz článek 5a (nový).)

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Účast subjektů ze zemí neúčastnících se 

programu
1. Subjekty usazené v zemi uvedené 
v článku 5 se mohou účastnit částí 
programu, jichž se daná země neúčastní. 
Opatření v rámci programu se mohou 
účastnit i subjekty usazené v jiných třetích 
zemích.
2. Subjekty uvedené v odstavci 1 nemají 
nárok na získání finančních příspěvků 
Unie vyjma případů, kdy je to pro tento 
program zásadní, zejména z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků Unie 
a jejich přístupu na trhy. Uvedená 
výjimka se nevztahuje na subjekty, které 
vytvářejí zisk.

Or. en

(Viz čl. 5 odst. 2.)

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
a posílení konkurenceschopnosti 

1. Komise podporuje opatření ke zlepšení 
rámcových podmínek pro dosažení 
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a udržitelnosti podniků Unie, zejména 
malých a středních podniků, s cílem zlepšit 
efektivitu, provázanost a soulad 
vnitrostátních politik na podporu 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti
a růstu podniků v Evropě.

udržitelné konkurenceschopnosti podniků 
Unie, zejména malých a středních podniků, 
s cílem zlepšit efektivitu, provázanost 
a soulad vnitrostátních politik na podporu 
udržitelné konkurenceschopnosti a růstu 
podniků v Evropě, a to v souladu se 
zásadami iniciativy Small Business Act.

Or. en

Odůvodnění

Při provádění opatření programu by se měla věnovat zvláštní pozornost deseti zásadám 
iniciativy Small Business Act (SBA), která poprvé zavádí komplexní politický rámec pro EU a 
její členské státy, jímž se řídí koncepce a uplatňování politik založených na přístupu „zelenou 
malým a středním podnikům“.

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
a udržitelnost podniků, včetně odolnosti 
vůči katastrofám, a na zajištění rozvoje 
vhodných infrastruktur, klastrů světové 
třídy a obchodních sítí, rámcových 
podmínek a vývoje udržitelných výrobků, 
služeb a postupů;

a) opatření zaměřená na zlepšení designu, 
provádění a hodnocení politik 
ovlivňujících udržitelnou
konkurenceschopnost podniků a na 
podporu obchodních sítí, nadnárodního 
fungování klastrů a vývoje udržitelných 
výrobků, služeb a postupů;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a 
střední podniky (zkráceně COSME) bude financovat pouze nadnárodní spolupráci klastrů, 
zatímco ostatní hlediska týkající se klastrů jsou financována z programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky a spolupráce mezi tvůrci 
politik, zejména s cílem usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k programům 
a opatřením.

c) podporu vývoje politik pro malé a 
střední podniky založeného na důkazech a 
spolupráce mezi tvůrci politik a 
s organizacemi zastupujícími malé a 
střední podniky, zejména s cílem usnadnit 
malým a středním podnikům přístup 
k programům a opatřením a snížit jejich 
administrativní zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Vývoj politik pro malé a střední podniky by měl být založen na důkazech, a je-li to možné, 
čerpat z informací získaných od organizací zastupujících malé a střední podniky. To může 
vyžadovat podporu činností spojených se shromažďováním údajů, jímž se zabývají organizace 
zastupující malé a střední podniky. Kromě usnadňování přístupu k programům a opatřením 
pro malé a střední podniky by se měla politika pro malé a střední podniky zaměřovat na 
snižování administrativní zátěže, již způsobují právní předpisy EU a jejich provádění do 
vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může podpořit iniciativy 
urychlující vznik konkurenceschopných 
odvětví založených na meziodvětvových 
činnostech v oblastech, pro které je 
typický vysoký podíl malých a středních 
podniků a s velkým přínosem pro HDP 
Unie. Takové iniciativy povzbudí rozvoj 
nových trhů a nabídku zboží a služeb 
založených na vysoce 
konkurenceschopných obchodních 
modelech nebo na modifikovaných 
hodnotových řetězcích. Patří zde iniciativy 
k posílení konkurenceschopnosti, 
účinnějšího využívání zdrojů, udržitelnosti
a sociální odpovědnosti podniků.

3. Komise podpoří meziodvětvové
iniciativy urychlující vznik 
konkurenceschopných odvětví. Takové 
iniciativy povzbudí rozvoj nových trhů 
a nabídku zboží a služeb založených na 
vysoce konkurenceschopných obchodních 
modelech, zdokonalených produktech a 
postupech, změněných organizačních 
strukturách nebo modifikovaných 
hodnotových řetězcích. Patří sem iniciativy 
k posílení produktivity, udržitelnosti, 
zejména účinnějšího využívání zdrojů a 
energetické účinnosti, a sociální 
odpovědnosti podniků. Pro uvedené účely 
Komise může podporovat rovněž činnosti 
v konkrétních odvětvích v oblastech, pro 
které je typický vysoký podíl malých a 
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středních podniků, a s velkým přínosem 
pro HDP Unie, jako je odvětví cestovního 
ruchu, kde lze prokázat přidanou hodnotu 
na úrovni Unie.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k omezeným prostředkům, jimiž je program vybaven, by se měla podpůrná opatření 
zaměřovat na meziodvětvové iniciativy, které jsou přínosné pro co nejširší okruh malých a 
středních podniků (např. rozvoj počítačové gramotnosti v malých a středních podnicích). 
Vedle konkurenceschopných obchodních modelů a modifikovaných hodnotových řetězců může 
vznik konkurenceschopných odvětví těžit také ze zdokonalených produktů a postupů a 
změněných organizačních struktur. Komise by měla mít možnost podporovat iniciativy určené 
pro konkrétní odvětví, jsou-li splněny podmínky.

Pozměňovací návrh 39
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, růst podniků, převody podniků a 
tzv. druhou šanci.

Or. en

Odůvodnění

Prostředí příznivé pro podnikání musí zajišťovat dobré rámcové podmínky pro všechny 
situace, jimž podnikatelé čelí. Zahrnuje to nejen růstovou fázi, ale také počáteční fázi, fázi 
převodu a úpadku (druhá šance). Převody podniků jsou důležité pro růst a rozvoj malých a 
středních podniků. Každý rok hrozí riziko zániku 150 000 společností a 600 000 pracovních 
míst v důsledku neefektivnosti systému převodů podniků. Tento program by se měl zaměřovat 
na toto selhání trhu.

Pozměňovací návrh 40
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.

Or. en

Odůvodnění

Program by měl soustředit své omezené zdroje na nejvýznamnější kategorie podnikatelů.

Pozměňovací návrh 41
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 a 
regionální úrovni. Aby se zajistila 
doplňkovost, budou tato opatření úzce 
koordinována s opatřeními v rámci politiky 
soudržnosti, programu Horizont 2020 a na 
vnitrostátní či regionální úrovni. Cílem 
takových opatření je povzbudit nabídku 
kapitálového i úvěrového financování.

Or. en

Odůvodnění

Převody podniků hrají významnou roli v růstu a rozvoji malých a středních podniků, umožňují 
vdechnout podniku nový život a zachovat hodnotu a zaměstnanost. „Každý rok hrozí riziko 
zániku 150 000 společností a 600 000 pracovních míst v důsledku neefektivnosti systému 
převodů podniků,“ (studie Evropské komise o dynamice podnikání, 2011). Finanční nástroje 
mohou přispět k řešení tohoto selhání trhu a doplňovat vnitrostátní či regionální podpůrná 
opatření.
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Pozměňovací návrh 42
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 
mezinárodní rozměr v souladu s právními 
předpisy Unie.

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 
mezinárodní rozměr v souladu s právními 
předpisy Unie. V závislosti na tržní 
poptávce Komise rovněž může přezkoumat 
možnost vytvoření dalších inovativních 
finančních nástrojů a učiní tak na 
základě konzultace příslušných 
zúčastněných stran, včetně organizací 
zastupujících malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost reagovat na nový vývoj v oblasti finančních nástrojů a na měnící 
se potřeby malých a středních podniků. Měla by při tom vycházet z odborných znalostí 
příslušných zúčastněných stran, včetně organizací zastupujících malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 43
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 článku 14.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by mělo mít znění přílohy II podobu článků.
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Pozměňovací návrh 44
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.

vypouští se

Or. en

(Viz článek 9a (nový).)

Odůvodnění

Zpravodaj doporučuje, aby byl vytvořen samostatný článek týkající se sítě Enterprise Europe 
Network, který bude obsahovat podrobnější popis jejích úkolů.

Pozměňovací návrh 45
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
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 

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

trzích. Malé a střední podniky mohou 
z programu obdržet podporu, pokud jde o 
informace o normách, příležitostech 
v oblasti veřejných zakázek a právech
duševního vlastnictví v prioritních třetích 
zemích.

Uvedená opatření doplňují činnosti 
členských států v dané oblasti, ale 
nezdvojují je. Před zavedením nových 
opatření Komise přezkoumá stávající 
podpůrné služby ve třetích zemích a 
specifické potřeby malých a středních 
podniků, a to na základě konzultace 
s organizacemi zastupujícími malé a 
střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

I když zpravodaj souhlasí, že by tento program měl prostřednictvím konkrétních opatření 
podporovat přístup malých a středních podniků na trhy mimo Unii, je třeba zajistit, aby se 
tato opatření nepřekrývala s činnostmi členských států. Komise by proto měla přezkoumat 
stávající podpůrné služby ve třetích zemích a specifické potřeby malých a středních podniků, 
a to na základě konzultace s organizacemi zastupujícími malé a střední podniky, než navrhne 
nová opatření.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Síť 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 na sítích, a to zejména za účelem 
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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 Komise 
přezkoumá různé struktury řízení a 
způsoby jejího využívání ve všech 
členských státech ve spolupráci 
s organizacemi malých a středních 
podniků.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byla síť Enterprise Europe Network podložena řádným právním základem. 
Tento článek a příloha IIa (nová) nabízí podrobný popis úkolů sítě stejně, jako tomu je 
v programu pro konkurenceschopnost a inovace. Síť Enterprise Europe Network by měla být 
schopná vykonávat činnosti v rámci dalších programů EU a za použití prostředků z těchto 
programů stejně, jako tomu bude v případě programu Horizont 2020. Zdá se, že v některých 
zemích to bude problematické s ohledem na řízení a využívání sítě. Pro vyřešení těchto 
problémů by bylo vhodné vyhodnotit danou situaci.

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K provádění programu Komise přijme 
roční pracovní program podle 

1. K provádění programu Komise přijme 
roční pracovní program podle 
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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.

přezkumného postupu uvedeného v čl. 16 
odst. 2. Roční pracovní programy stanoví 
cíle, a to na základě předchozí konzultace 
příslušných zúčastněných stran, včetně 
organizací zastupujících malé a střední 
podniky. Roční pracovní programy 
zahrnují rovněž 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.

Or. en

Odůvodnění

Při formulaci strategických cílů ročního pracovního programu by Komise měla konzultovat 
příslušné zúčastněné strany, včetně organizací zastupujících malé a střední podniky. Zajistilo 
by to, aby opatření financovaná v rámci toho programu odpovídala potřebám jeho hlavní 
cílové skupiny, kterou tvoří malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 49
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) systematické posouzení dopadů opatření 
Unie, jež mají význam z hlediska 
konkurenceschopnosti podniků, zejména 
malých a středních podniků, se zvláštním 
důrazem na mikropodniky, aby se zjistilo, 
ve kterých oblastech je nutno zjednodušit 
stávající právní předpisy nebo ve kterých 
oblastech je nutno navrhnout nové právní 
předpisy;

Or. en
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Odůvodnění

Posouzení dopadů by měla systematicky posuzovat dopad návrhů v oblasti dané politiky na 
konkurenceschopnost podniků („hodnocení z hlediska konkurenceschopnosti“). Měla by také 
obsahovat zvláštní sekci o malých a středních podnicích (test dopadů na malé a střední 
podniky) a přitom věnovat zvláštní pozornost mikropodnikům. Zatímco iniciativa SBA usiluje 
o zlepšení podnikatelského prostředí pro všechny malé a střední podniky, bylo uznáno, že aby 
mohly nejmenší evropské firmy využít svůj skutečný potenciál, jsou zapotřebí zvláštní 
iniciativy a nepřetržité úsilí.

Pozměňovací návrh 50
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, průmyslové politiky 
a opatření souvisejících 
s konkurenceschopností.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení právních předpisů by mělo věnovat zvláštní pozornost malým a středním 
podnikům, které tvoří přibližně 99 % podniků v Unii.

Pozměňovací návrh 51
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 
základní informace o příjemcích grantů a 
anonymizované základní informace o 
žadatelích o granty, jsou-li takové 
informace k dispozici. Zpráva zahrnuje 
rovněž informace o výši výdajů 
souvisejících s klimatem a o účinku 
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podpory cílů souvisejících se změnou 
klimatu do takové míry, aby sběr těchto 
informací nevytvářel neopodstatněnou 
administrativní zátěž pro malé a střední 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Informace o příjemcích grantů a žadatelích o granty by byly užitečné při hodnocení grantů 
udělených v rámci programu.

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hodnotící zpráva podá obraz 
o dlouhodobějších dopadech 
a o udržitelnosti účinků těchto opatření, 
aby mohly být zahrnuty do rozhodování 
o možném prodloužení, úpravě nebo 
zrušení následného opatření.

4. Zpráva o hodnocení ex post podá obraz 
o dlouhodobějších dopadech 
a o udržitelnosti účinků těchto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
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. Komise ve spolupráci s odborníky a 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně organizací zastupujících malé a 
střední podniky, 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.
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Or. en

Odůvodnění

Příspěvek odborníků a příslušných zúčastněných stran, včetně organizací malých a středních 
podniků, by měl být využit pro vytvoření platných a spolehlivých ukazatelů, které pro malé a 
střední podniky nevytvářejí nepřiměřenou zátěž spojenou s podáváním zpráv.

Pozměňovací návrh 54
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 i ve fázi převodu přístup 
k financím. Finanční nástroje sestávají z 
kapitálového nástroje a nástroje úvěrových 
záruk. Přidělování finančních prostředků 
na různé nástroje je založeno na tržní 
poptávce a bere v úvahu stanoviska 
organizací zastupujících malé a střední 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se tržní podmínky mohou rychle měnit, je důležité zachovat vysoký stupeň flexibility, 
pokud jde o přidělovaní finančních prostředků na kapitálový a úvěrový nástroj. Organizace 
zastupující malé a střední podniky mohou významně přispět k rozhodování Komise v tomto 
ohledu, a proto by měly být konzultovány.

Pozměňovací návrh 55
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) 

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 
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č. XXX/201X [nové nařízení o 
strukturálních fondech] a s granty 
financovanými Unií, a to i podle tohoto 
nařízení.

strukturálních fondech] a s granty 
financovanými Unií, a to i podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 
záruk se doplňují s finančními nástroji 
používanými členskými státy pro malé a 
střední podniky v rámci politiky 
soudržnosti a finančními nástroji 
používanými členskými státy pro malé a 
střední podniky v rámci vnitrostátních 
podpůrných programů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by měl být tento text přesunut z přílohy II do článku 14. Uvedené nástroje by 
navíc měly doplňovat finanční nástroje pro malé a střední podniky v rámci vnitrostátních 
podpůrných programů.

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. 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].
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by měl být tento text přesunut z přílohy II do článku 14.

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 
záruk musí splňovat požadavky 
ustanovení o finančních nástrojích 
uvedené v nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2005, 
kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství1, a v aktu v přenesené 
pravomoci, který nahrazuje prováděcí 
pravidla.
______________
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by měl být tento text přesunut z přílohy II do článku 14.

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Příjmy a splátky související s druhým 
nástrojem mechanismu pro inovativní 
malé a střední podniky a malé a střední 
podniky s vysokým růstem podle 
rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 
2006, kterým se zavádí rámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace 
(2007–2013)1, se přidělí na finanční 



PR\905001CS.doc 39/70 PE489.639v03-00

CS

nástroje tohoto programu.
______________
1 Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by měl být tento text přesunut z přílohy II do článku 14. Příjmy a splátky 
související s druhým nástrojem mechanismu pro inovativní malé a střední podniky a malé a 
střední podniky s vysokým růstem (GIF 2) se přidělí na finanční nástroje tohoto programu.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Finanční nástroje pro malé a střední 
podniky se provádějí v souladu 
s příslušnou právní úpravou Unie pro 
státní podporu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by měl být tento text přesunut z přílohy II do článku 14.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. 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 malé a 
střední podniky a zprostředkovatele.

Or. en
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Odůvodnění

Zpravodaj se obává, že předpokládané oddělení programu COSME a Horizont 2020 by 
mohlo vést k novým případům neefektivnosti a administrativní zátěži. Je proto zásadní, aby 
nástroje obou programů byly skutečně uplatňovány jako součást jednotného nástroje, k němuž 
mají malé a střední podniky a zprostředkovatelé přístup prostřednictvím jediného kontaktního 
místa.

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Nástroj pro kapitálové investice do růstu

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.
2. Kapitálový nástroj programu, tedy 
EFG, se provádí jako součást jednotného 
finančního kapitálového nástroje Unie 
podporujícího růst podniků v Unii a 
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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. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by do článku měla být začleněna ustanovení o EFG. Dodatečný odkaz na 
fondy fondů v odstavci 1 vysvětluje, že programy COSME a Horizont 2020 umožňují 
společnou podporu pro financování přeshraničních fondů fondů rizikového kapitálu. Podpora 
z EFG by měla zahrnovat také soukromé fondy fondů s cílem přilákat další investory ze 
soukromého sektoru (odst. 3 písm. b)). EFG by měl mít možnost poskytovat mechanismy 
společného investování pro investory typu „business angels“.
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Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Článek 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14b
Nástroj pro úvěrové záruky

1. Správu nástroje pro úvěrové záruky 
(LGF) vykonává jménem Komise 
Evropský investiční fond nebo jiné 
subjekty, jimž je svěřeno provádění 
jménem Komise. Tento nástroj 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 se provádí jako součást 
jednotného úvěrového finančního 
nástroje EU pro růst podniků z EU a 
výzkum a inovace, přičemž používá stejný 
prováděcí mechanismus, jako z poptávky 
vycházející složka pro malé a střední 
podniky v rámci nástroje pro úvěrové 
záruky pro výzkum a inovace programu 
Horizont 2020 (RSI II). Je nutné zajistit, 
aby všichni vnitrostátní zprostředkovatelé 
byli způsobilí v rámci RSI II.

3. LGF tvoří tato dvě opatření:
a) dluhové financování prostřednictvím 
záruk za úvěrové financování, včetně 
podřízených a účastnických půjček, nebo 
leasingu 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 mobilizuje dodatečné 
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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. Tato 
výše se sjedná spolu s danou lhůtou
s každou emitující institucí jednotlivě.
4. 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 
převyšující 150 000 EUR v případech, kdy 
malé a střední podniky nesplňují kritéria 
způsobilosti v rámci složky pro malé a 
střední podniky úvěrového nástroje 
programu Horizont 2020, a s minimální 
dobou splatnosti 12 měsíců. Odpovědnost 
za prokázání způsobilosti či nezpůsobilosti 
malého a středního podniku v rámci 
složky pro malé a střední podniky 
úvěrového nástroje programu 
Horizont 2020 nesou finanční 
zprostředkovatelé.
5. LGF je koncipován takovým způsobem, 
aby bylo možné podávat zprávy o malých a 
středních podnicích, které byly podpořeny,
a to co do jejich počtu i objemu půjček.

Or. en

Odůvodnění

U úvěrů nad 150 000 EUR určených pro malé a střední podniky existuje finanční mezera, 
zejména v případě převodů podniků. Podle zpravodaje by měl LGF tento problém řešit. Aby 
bylo neinovačním společnostem umožněno využívat záruky za úvěry nad 150 000 EUR, 
zpravodaj navrhuje, aby se LGF vztahoval rovněž na úvěry nad 150 000 EUR v případech, 
kdy malé a střední podniky nesplňují kritéria způsobilosti v rámci složky pro malé a střední 
podniky úvěrového nástroje programu Horizont 2020. Nástroj RSI II by měl být přístupný pro 
všechny vnitrostátní zprostředkovatele, čemuž tak podle všeho není v případě nástroje RSI I.



PE489.639v03-00 44/70 PR\905001CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 64
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. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, pokud jde o změny
ukazatelů uvedených v čl. 2 odst. 2 a
příloze I, změny v rozpočtu na finanční 
nástroje uvedeném v čl. 4 odst. 1 a změny 
samotných finančních nástrojů 
uvedených v článcích 14, 14a a 14b, 
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.

Or. en

(Viz čl. 4 odst. 1, články 14, 14a (nový) a 14b (nový).
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha I – obecný cíl – bod 1

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 

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 %.
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2009: –3,1 %.

Snížení administrativní zátěže pro malé a střední 
podniky (počet dní potřebných k založení nového 
podniku a náklady na založení nového podniku).

Počet dní potřebných na založení nového malého nebo 
středního podniku v roce 2011: 6,5 pracovních dní. 
Náklady na založení: 379 EUR.

Snížení počtu dní potřebných na založení nového 
malého nebo středního podniku (MSP): 3 pracovní dny 
v roce 2020. Náklady na založení: 100 EUR1.

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

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16. 2020:

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

Nárůst 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“.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha I – obecný cíl – bod 2

Znění navržené Komisí
Obecný cíl: 2. Povzbudit podnikatelskou kulturu a podporovat vytváření a růst MSP
Ukazatel dopadu Současný stav Dlouhodobý cíl a milník (2020)
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Růst MSP vyjádřený v přidané hodnotě a počtu 
zaměstnanců. 

V roce 2010 MSP vyprodukovaly více než 58 % 
celkového obratu (HPH = hrubá přidaná hodnota) EU;

Plánovaný růst celkové přidané hodnoty MSP o 4 % 
ročně; 

Zpětná vazba od MSP a jiných konečných 
příjemců, pokud jde o přínos, užitečnost 
a relevanci programu (budou měřeny při 
hodnoceních programu) získaná prostřednictvím 
Europe Enterprise Network (EEN) 
a internetových průzkumů.

celkový počet zaměstnanců v MSP: 87,5 milionu (67 % 
pracovních míst v soukromém sektoru v EU).

roční růst počtu zaměstnanců v MSP o 1 %.

Míra kolísání počtu MSP (založení a uzavření 
podniku).

78% spokojenost a pozitivní zpětná vazba, pokud jde 
o přínos EEN.

Zvýšení spokojenosti s přínosem EEN na více než 
80 %.

Pozměňovací návrh Parlamentu
Obecný cíl: 2. Povzbudit podnikatelskou kulturu a podporovat vytváření a růst MSP
Ukazatel dopadu Současný stav Dlouhodobý cíl a milník (2020)
Růst MSP vyjádřený v přidané hodnotě (Eurostat). V roce 2010 MSP vyprodukovaly více než 58 % 

celkového obratu (HPH = hrubá přidaná hodnota) EU;
Plánovaný růst celkové přidané hodnoty MSP o 4 % 
ročně; 

Míra zaměstnanosti v MSP (Eurostat). celkový počet zaměstnanců v MSP v roce 2010: 
87,5 milionu (67 % pracovních míst v soukromém 
sektoru v EU).

roční růst počtu zaměstnanců v MSP o 1 %.

Míra kolísání počtu MSP (nárůst v počtu založení a 
převodů podniků a pokles v počtu uzavření 
podniků).

Údaje budou doplněny. Údaje budou doplněny.

Zvýšení podílu občanů Unie, kteří by chtěli být 
samostatně výdělečně činní.

Údaje za roky 2007 a 2009 jsou stabilní a činí 45 %. Zvýšení podílu občanů Unie, kteří by chtěli být 
samostatně výdělečně činní, na 50–55 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67

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 výsledků 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 sedm 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 
k životnímu prostředí a účinně využívající zdroje.

Pozměňovací návrh Parlamentu
Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro udržitelnou konkurenceschopnost podniků v Unii, zejména malých a 

středních podniků
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Ukazatel výsledků Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (2017) Dlouhodobý cíl (2020)
Aktivity ke zlepšení 
konkurenceschopnosti 
Čistý cíl v oblasti snižování 
administrativní zátěže.

Komise v rámci třinácti konkrétních 
oblastí politiky identifikovala až 31 % 
případů administrativní zátěže pro 
podniky v Unii.

V rámci všech stávajících a nových 
právních předpisů Unie, které mají 
dopad na podniky v Unii, by měla být 
čistá administrativní zátěž snížena o 
12 %.

V rámci všech stávajících a nových 
právních předpisů Unie, které mají 
dopad na podniky v Unii, by měla být 
čistá administrativní zátěž snížena o 
25 %.

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 sedm zjednodušujících opatření 
ročně.

Přibližně sedm 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.

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 15 kontrol „účelnosti“, 
přičemž cílem je lepší regulace.

Vyšší počet členských států, které 
používají test hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti. 

Počet členských států, které používají 
hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti: 0.

Počet členských států, které používají 
hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti: 10.

Počet členských států, které používají 
hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti: 28.

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.

Významný počet firem sleduje svou 
výkonnost, používá systémy 
environmentálního řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68

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 výsledků 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 a podniky v Unii, zejména malé a

střední podniky
Ukazatel výsledků Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (2017) Dlouhodobý cíl (2020)
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.

Počet členských států, které používají 
test dopadů na MSP: 28 členských 
států.

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

členských státech: 60 v roce 2010. členských státech: 80. všech členských státech: 100.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

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

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

podniků v odvětví cestovního ruchu
Ukazatel výsledků Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Nové podnikatelské koncepce
Počet nových výrobků/služeb na trhu. Až dosud se tato činnost omezovala na analytickou práci 

v omezeném rozsahu.
Cíl pro kumulativní počet nových výrobků/služeb je 5 
v roce 2017 (se zvýšením na 15 v roce 2018 a na 25 
v roce 2019).

Výše dodatečného vývozu a odpovídající peněžní 
částky.

V roce 2017 se ještě neočekává žádný dopad na 
vývoz. Podíl první generace MSP účastnících se 
programu na vývozu začne být patrný v roce 2018, 
přičemž cílem je zvýšení o 20 %.

Zpětná vazba od zúčastněných stran týkající se 
kvality a přínosu činností.

Nejméně 70 % MSP účastnících se programu 
v roce 2014 ohlásí pozitivní dopad na jejich obrat 
v průzkumu provedeném koncem roku 2017.
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Pozměňovací návrh Parlamentu
Specifický cíl: Zlepšovat rámcové podmínky pro udržitelnou konkurenceschopnost podniků v Unii, zejména malých a 

středních podniků
Ukazatel výsledků Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (2017) Dlouhodobý cíl (2020)
Nové podnikatelské koncepce
Počet nových výrobků/služeb na 
trhu.

Až dosud se tato činnost omezovala na 
analytickou práci v omezeném rozsahu.

Cíl pro kumulativní počet nových 
výrobků/služeb je 5 v roce 2017.

Cíl pro kumulativní počet nových 
výrobků/služeb je 30 v roce 2020.

Výše dodatečného vývozu 
a odpovídající peněžní částky.

Až dosud se tato činnost omezovala na 
analytickou práci v omezeném rozsahu.

V roce 2017 se ještě neočekává žádný 
dopad na vývoz. Podíl první generace 
MSP účastnících se programu na vývozu 
začne být patrný v roce 2018, přičemž 
cílem je zvýšení o 20 %.

Podíl vývozů účastnících se MSP by 
měl v roce 2020 dosáhnout cíle 25 %.

Zpětná vazba od zúčastněných stran 
týkající se kvality a přínosu činností.

Až dosud se tato činnost omezovala na 
analytickou práci v omezeném rozsahu.

Nejméně 70 % MSP účastnících se 
programu v roce 2014 ohlásí pozitivní 
dopad na jejich obrat v průzkumu 
provedeném koncem roku 2017.

Nejméně 80 % MSP účastnících se 
programu v roce 2014 ohlásí pozitivní 
dopad na jejich obrat v průzkumu 
provedeném koncem roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

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
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Ukazatel výsledků Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017

Cestovní ruch 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.

Počet žadatelů o financování.

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. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci specifických cílových skupin – Podpora podnikání

Znění navržené Komisí
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Specifický cíl: Povzbuzovat k podnikání, a to i v rámci specifických cílových skupin

Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Podpora podnikání
Zpětná vazba, jak veřejnost pohlíží na podnikání 
(% občanů EU, kteří by chtěli být samostatně 
výdělečně činní, měřeno agenturou 
Eurobarometer).

Údaje za roky 2007 a 2009 jsou stabilní a činí 45 %. Zvýšení počtu občanů EU, kteří by chtěli být 
samostatně výdělečně činní, na 50 %.

Počet států, které provádějí řešení v oblasti 
podnikání rozvíjená na úrovni EU.

Počet států, které provádějí řešení v oblasti podnikání 
rozvíjená na úrovni EU: 22 (2010).

Počet států, které provádějí řešení v oblasti podnikání 
rozvíjená na úrovni EU: 25.

Počet vnitrostátních programů, které jsou dostupné 
pro MSP z jiných členských států.

Počet vnitrostátních programů, které jsou dostupné pro 
MSP z jiných členských států: 5.

Počet vnitrostátních programů, které jsou dostupné pro 
MSP z jiných členských států: 10.

Počet přijatých zjednodušujících opatření pro 
MSP. 

5 zjednodušujících opatření za rok (2010). Přibližně 7 zjednodušujících opatření za rok.

Pozměňovací návrh Parlamentu
Specifický cíl: Povzbuzovat k podnikání 
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (2017) Dlouhodobý cíl (2020)
Podpora podnikání
Zvýšení počtu členských států 
provádějících řešení v oblasti 
podnikání na základě osvědčených 
postupů určených prostřednictvím 
tohoto programu.

Počet členských států, které provádějí 
řešení v oblasti podnikání: 22 (2010).

Počet členských států, které provádějí 
řešení v oblasti podnikání: 25.

Počet členských států, které provádějí 
řešení v oblasti podnikání: 28.

Vyšší počet vnitrostátních programů, Počet vnitrostátních programů, které Počet vnitrostátních programů, které Počet vnitrostátních programů, které jsou 
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které jsou dostupné pro MSP z jiných 
členských států.

jsou dostupné pro MSP z jiných 
členských států: 5.

jsou dostupné pro MSP z jiných 
členských států: 10.

dostupné pro MSP z jiných členských 
států: 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

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 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).

Pozměňovací návrh Parlamentu
Specifický cíl: Zlepšit přístup k financím pro MSP 
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (2017) Dlouhodobý cíl (2020)
Finanční nástroje pro růst
Počet podniků, jež získaly půjčky 
(úvěry) využívající záruky v rámci 

K 31. prosinci 2011 bylo v úvěrech 
mobilizováno 10,2 miliardy EUR, které 

Počet podniků, jež získaly půjčky (úvěry) 
využívající záruky (+/–145 000), a výše 

Počet podniků, jež získaly půjčky 
(úvěry) využívající záruky (+/–
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programu, a výše poskytnutých 
prostředků.

byly poskytnuty 171 000 malých a 
středních podniků (SMEG).

poskytnutých prostředků (+/–
19,6 miliardy EUR).

350 000), a výše poskytnutých 
prostředků (+/–25 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).

Počet firem, které obdržely investice 
rizikového kapitálu z programu, a 
celkový objem investovaných 
prostředků: (+/–560) a celková 
hodnota investic (+/–4,7 miliardy 
EUR).

Or. en

Pozměňovací návrh 73

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 %.

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

Počet MSP, jež využívají podpůrných služeb: 500 000/rok.

Počet MSP, které se účastní případů Počet MSP, které se účastní případů Počet MSP, které se účastní případů zprostředkování 
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zprostředkování a firemních misí. zprostředkování a firemních misí: 45 000 (2010). 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 (2017) Dlouhodobý cíl (2020)
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Počet podepsaných dohod 
o partnerství.

Podepsáno dohod o partnerství: 1 950 
(2010).

Podepsáno dohod o partnerství: 
2 200/rok.

Podepsáno dohod o partnerství: 2 500/rok.

Větší uznání sítě jako „značky“ mezi 
malými a středními podniky (např. 
(např. povědomí o značce u personálu 
MSP).

Větší uznání sítě jako „značky“ mezi 
malými a středními podniky: dosud 
neměřeno. Průzkum bude zahájen.

Větší uznání sítě jako „značky“ mezi 
malými a středními podniky: 20% 
posílení ve srovnání s výsledky 
prvního průzkumu.

Větší uznání
sítě jako „značky“ mezi malými a středními 
podniky: 30% posílení ve srovnání s výsledky 
prvního průzkumu.

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 %.

Míra spokojenosti zákazníků (% MSP, jež 
vyjadřují spokojenost, přidaná hodnota 
konkrétní služby): >80 %.

Počet MSP, jež využívají podpůrných 
služeb.

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

Počet MSP, jež využívají podpůrných 
služeb: 470 000/rok.

Počet MSP, jež využívají podpůrných služeb: 
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 (2011).

Počet MSP, které se účastní případů 
zprostředkování a firemních misí: 
48 000/rok.

Počet MSP, které se účastní případů 
zprostředkování a firemních misí: 50 000/rok.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Příloha I (tabulka) – 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 (2017) Dlouhodobý cíl (2020)
Podpora podnikání MSP na 
jednotném trhu a na trzích 
mimo EU
Podíl (%) MSP zapojených do 
mezinárodních činností (vývoz, 
dovoz, přímé zahraniční investice a 
jiné aktivity)

25 % MSP vyváží v rámci jednotného 
trhu, 13 % mimo Unii (pro období 
2006–2008)1.

27 % MSP vyváží v rámci jednotného 
trhu, 15 % mimo EU.

30 % MSP vyváží v rámci jednotného trhu, 
17 % mimo Unii.

_________________

Údaje jsou získány ze studie 
„Internationalisation of European 
SMEs“ (Internacionalizace 
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evropských malých a středních 
podniků), EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf.

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha I – Specifický cíl: Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově – Mezinárodní průmyslová spolupráce

Znění navržené Komisí
Specifický cíl: Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (výsledek) 2017
Mezinárodní průmyslová spolupráce
Počet případů většího sblížení předpisů EU a třetích zemí, 
které se týkají průmyslových výrobků.

Odhaduje se, že v oblasti regulační 
spolupráce s hlavními obchodními partnery 
(USA, Japonsko, Čína, Brazílie, Rusko, 
Kanada, Indie) existují v průměru 2 dotčené 
oblasti významného sblížení technických 
předpisů.

Tři relevantní oblasti sbližování 
technických předpisů s hlavními 
obchodními partnery (USA, Japonsko, 
Čína, Brazílie, Rusko, Kanada, Indie) 
(2017).

Počet oblastí a osvědčených postupů v rámci iniciativy 
Small Business Act, jež byly zavedeny v sousedních 
zemích EU a v kandidátských zemích.

Odhaduje se, že ve třech politických 
regionech (region kandidátských zemí, 
sousedních východních zemích a sousedních 
zemí ve Středomoří) je v těchto zemích 

Pět oblastí politiky SBA ve třech 
politických regionech (region 
kandidátských zemí, sousedních 
východních zemí a sousedních zemí ve 
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v průměru regulováno nejméně 3 z 10 
politických oblastí SBA.

Středomoří) (2017).

Pozměňovací návrh 
Parlamentu
Specifický cíl Zlepšit přístup na trhy uvnitř Unie a celosvětově
Ukazatel výsledku Nejnovější známé výsledky Střednědobý cíl (2017) Dlouhodobý cíl (2020)
Mezinárodní průmyslová 
spolupráce
Počet případů většího sblížení 
předpisů EU a třetích zemí, které 
se týkají průmyslových výrobků.

Odhaduje se, že v oblasti regulační 
spolupráce s hlavními obchodními 
partnery (USA, Japonsko, Čína, 
Brazílie, Rusko, Kanada, Indie) 
existují v průměru 2 dotčené 
oblasti významného sblížení 
technických předpisů.

Tři relevantní oblasti sbližování 
technických předpisů s hlavními 
obchodními partnery (USA, 
Japonsko, Čína, Brazílie, Rusko, 
Kanada, Indie) (2017).

Čtyři relevantní oblasti sbližování 
technických předpisů s hlavními 
obchodními partnery (USA, 
Japonsko, Čína, Brazílie, Rusko, 
Kanada, Indie) (2017).

Počet oblastí a osvědčených 
postupů v rámci iniciativy Small 
Business Act, jež byly zavedeny 
v sousedních zemích EU 
a v kandidátských zemích. 

Odhaduje se, že ve třech 
politických regionech (region 
kandidátských zemí, sousedních 
východních zemích a sousedních 
zemí ve Středomoří) je v těchto 
zemích v průměru regulováno 
nejméně 3 z 10 politických oblastí 
SBA.

Pět oblastí politiky SBA ve třech 
politických regionech (region 
kandidátských zemí, sousedních 
východních zemí a sousedních 
zemí ve Středomoří) (2017).

Pět oblastí politiky SBA ve třech 
politických regionech (region 
kandidátských zemí, sousedních 
východních zemí a sousedních 
zemí ve Středomoří).

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II vypouští se
Opatření ke zlepšení přístupu malých a 
středních podniků k financím
1. Opatření ke zlepšení přístupu malých a 
středních podniků k financím zahrnují 
kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 
záruk.
2. 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.
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 
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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.
4. Kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 
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.
5. Kapitálový nástroj a nástroj úvěrových 
záruk se budou doplňovat s finančními 
prostředky používanými členskými státy 
pro MSP v rámci politiky soudržnosti.
6. 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].
7. Příjmy a splátky související s 
mechanismem GIF 2 podle rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace (rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES) se 
přidělí programu pro 
konkurenceschopnost podniků s důrazem 
na MSP.
8. Finanční nástroje pro růstově 
zaměřené malé a střední podniky se 
provádějí v souladu s příslušnými pravidly 
EU pro státní podporu.
Nástroj pro kapitálové investice do růstu 
(EFG)
1. EFG se zaměří na fondy poskytující 
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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.
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.
Nástroj pro úvěrové záruky (LGF)
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.
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2. 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 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 77
Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
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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 pro malé a 
střední podniky relevantní, 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 
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;
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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

Je vhodné vymezit úkoly sítě Enterprise Europe Network v podrobném seznamu v rámci 
tohoto nařízení. Ve spojení s článkem 9a (novým) o síti Enterprise Europe Network poskytuje 
tato příloha podrobný popis úkolů sítě stejně, jako tomu je v programu pro 
konkurenceschopnost a inovace. Zpravodaj navrhuje, aby síť vedle úkolů v rámci programu 
pro konkurenceschopnost a inovace rovněž poskytovala informace o přístupu k financování a 
zvyšování udržitelnosti malých a středních podniků.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Celosvětovou konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků oslabují selhání 
trhu, politická a institucionální selhání, jako je nedostatečný přístup k finančním prostředkům, 
nedostatečný přístup na trhy a regulační zátěž. V důsledku toho evropské malé a střední 
podniky dosahují nižší produktivity a rostou pomaleji než jejich protějšky v jiných částech 
světa a mají menší schopnost úspěšně se přizpůsobovat změnám než větší podniky v Evropě. 
Tyto potíže ještě více zhoršila hospodářská krize z roku 2008, která má na malé a střední 
podniky nepřiměřený dopad.

Prostřednictvím stávajícího víceletého finančního rámce EU financuje opatření na podporu 
podnikání a inovací a prosazuje rozvoj a růst malých a středních podniků prostřednictvím 
programu pro podnikání a inovace (EIP), tedy jednoho ze tří pilířů rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP). V příštím víceletém finančním rámci (2014–2020) 
bude program pro podnikání a inovace nahrazen Programem pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME). Na základě svého rozhodnutí více 
sblížit výzkum a inovace Evropská komise (EK) navrhla přenést činnosti spojené s inovacemi 
ze stávajícího programu pro podnikání a inovace do programu Horizont 2020, tj. do nového 
rámcového programu pro výzkum a inovace. Program COSME se tedy bude soustředit na 
konkurenceschopnost, růst a podnikání.

Zpravodaj velmi vítá návrh programu COSME, který je jediným výdajovým programem EU 
specificky zacíleným na podporu malých a středních podniků. Pro další vylepšení návrhu by 
rád předložil následující obecné a zvláštní připomínky:

Obecné připomínky

1. Zaměření na snižování administrativní zátěže, přístup k finančním prostředkům a 
přístup na trhy
Vzhledem ke svému omezenému rozpočtu by se měl program COSME zaměřovat na opatření 
s největším dopadem a pákovým efektem. Zpravodaj navrhuje zaměřit se na tři oblasti: 
snižování administrativní zátěže, přístup k finančním prostředkům a přístup na trhy.

Po úspěšném akčním programu pro snižování administrativní zátěže v EU potřebuje EU nový, 
ambicióznější cíl týkající se takového snižování pro rok 2020 a program COSME by měl 
intenzivněji podporovat činnost skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro 
oblast administrativní zátěže.

Následkem finanční a hospodářské krize se přístup k finančním prostředkům stal prvotní 
obavou evropských malých a středních podniků, neboť banky jsou zdrženlivější v otázce 
poskytování půjček a investoři nejsou ochotní riskovat. Finanční nástroje programu pro 
podnikání a inovace úspěšně napomáhají malým a středním podnikům v zajišťování 
finančních prostředků, mají značný pákový efekt a přispívají k nárůstu obratu a počtu 
pracovních míst a měly by pokračovat v rámci programu COSME.
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Přístup na trhy v Evropě a třetích zemích by měl být třetí prioritní oblastí programu COSME. 
Síť Enterprise Europe Network má v tomto ohledu ještě velký nevyužitý potenciál. Řízení 
Enterprise Europe Network by mělo být zdokonaleno a měla by být posílena jeho viditelnost.

2. Zaměření na všechny malé a střední podniky
Program COSME by se měl soustředit nejen na malé a střední podniky, které vykonávají 
přeshraniční činnosti, ale také na malé a střední podniky působící na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni, je-li prokázána přidaná hodnota EU. Přidaná hodnota EU může rovněž 
spočívat v řešení selhání trhu, která nemohou vyřešit samotné členské státy.

3. Silnější vazba na Small Business Act
Při provádění opatření programu COSME by se měla věnovat zvláštní pozornost deseti 
zásadám iniciativy Small Business Act (SBA), která poprvé zavádí komplexní politický 
rámec pro EU a její členské státy, jímž se řídí koncepce a uplatňování politik založených na 
přístupu „zelenou malým a středním podnikům“.

4. Větší zapojení organizací zastupujících malé a střední podniky
Program COSME je vytvořen specificky pro malé a střední podniky. Aby bylo možné 
dosáhnout jeho cílů, je zásadní, aby se v něm více angažovaly organizace zastupující malé a 
střední podniky. Např. EK by měla podporovat spolupráci s organizacemi malých a středních 
podniků při tvorbě politiky pro malé a střední podniky. EK by rovněž měla podle potřeby 
konzultovat organizace malých a středních podniků při sestavování ukazatelů a předtím, než 
rozhodne o cílech ročního pracovního programu.

5. Podpora převodů podniků
Převody podniků jsou důležité pro růst a rozvoj malých a středních podniků. Každý rok hrozí 
riziko zániku 150 000 společností a 600 000 pracovních míst v důsledku neefektivnosti 
systému převodů podniků. Program COSME by se měl zaměřovat na toto selhání trhu.

6. Vyšší rozpočet pro malé a střední podniky
Mezi tvůrci politik je velmi dobře známo, že 23 milionů malých a středních podniků 
představuje hlavní zdroj hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v Unii. Politický 
význam malých a středních podniků se bohužel neodráží v rozpočtu programu COSME: 
2,5 miliardy EUR vyčleněných na program COSME znamená pouhých 0,2 % navrhovaného 
rozpočtu víceletého finančního rámce. S ohledem na svá doporučení, že finanční nástroje by 
měly podporovat rovněž převody podniků
a že by měla být zrušena hranice LGF pro úvěry nad 150 000 EUR v případě neinovačních 
malých a středních podniků, se zpravodaj domnívá, že navrhovaný rozpočet je pro dosažení 
ambiciózních cílů programu nepřiměřený. Navrhuje tedy navýšit rozpočet na 0,5 % rozpočtu 
víceletého finančního rámce. Ukázalo by se tak, že EU míní podporu malých a středních 
podniků skutečně vážně.

Zvláštní připomínky

1. Obecné cíle
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1.1.  Udržitelná konkurenceschopnost (čl. 2 odst. 1 písm. a))
Prvním obecným cílem by měla být udržitelná konkurenceschopnost podniků v Unii, zejména 
malých a středních podniků. Konkurenceschopnost a udržitelnost by neměly být chápány jako 
nezávislé cíle, neboť konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu závisí na udržitelnosti a 
politiky by měly být založeny na dlouhodobé strategii. Udržitelná konkurenceschopnost 
odráží schopnost dosáhnout (hospodářské) konkurenceschopnosti průmyslu v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a udržet si ji.

1.2. Cestovní ruch (čl. 2 odst. 1 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a))
Zpravodaj se domnívá, že iniciativy v odvětví cestovního ruchu budou způsobilé pro podporu 
v rámci programu COSME, jestliže mohou prokázat přidanou hodnotu na úrovni EU stejně 
jako jakékoli jiné odvětví s vysokým procentním podílem malých a středních podniků, které 
významně přispívá k HDP. Program COSME by však neměl od samého počátku zaujímat 
diskriminační přístup vůči různým odvětvím. Není tedy vhodné zdůrazňovat odvětví 
cestovního ruchu v rámci cílů programu. Nicméně s ohledem na to, že se cestovní ruch stal 
sdílenou pravomocí EU teprve nedávno, měl by být zdůrazněn v rámci konkrétních opatření.

2. Specifické cíle

2.1. Opatření ke zlepšení rámcových podmínek pro udržitelnou 
konkurenceschopnost (článek 6):

Vzhledem k omezeným prostředkům by se měla podpůrná opatření zaměřovat na 
meziodvětvové iniciativy, které jsou přínosné pro co nejširší okruh malých a středních 
podniků. EK by však měla být schopná podpořit rovněž iniciativy v konkrétních odvětvích, 
pro která je typický vysoký podíl malých a středních podniků s velkým přínosem pro HDP 
Unie, za předpokladu, že lze prokázat přidanou hodnotu EU.

2.2. Opatření na podporu podnikání (článek 7)
Prostředí příznivé pro podnikání musí zajišťovat dobré rámcové podmínky pro všechny 
situace, jimž podnikatelé čelí. Podle iniciativy SBA to zahrnuje nejen růstovou fázi, ale také 
počáteční fázi, fázi převodu a úpadku (druhá šance).

2.3. Opatření ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financím (článek 8)
Malé a střední podniky potřebují přístup k financím nejen v počáteční a růstové fázi, ale také 
ve fázi převodu (viz výše). To platí i pro finanční nástroje.

2.4. Opatření ke zlepšení přístupu na trhy (článek 9)
Zpravodaj souhlasí s EK, že by měla zachovat svoji podporu určenou pro síť Enterprise 
Europe Network (EEN). Výkonnost sítě se stále zlepšuje a síť poskytuje celou řadu služeb na 
podporu podnikání s jasnou evropskou přidanou hodnotou. Její výkonnost by však měla být 
dále zlepšována na základě analýzy různých struktur řízení a využívání mezi členskými státy.

Konkrétní opatření na usnadnění přístupu malých a středních podniků na trhy v prioritních 
třetích zemích, jako je China IPR SME Helpdesk (Poradenské centrum pro malé a střední 
podniky a právo duševního vlastnictví v Číně), by měla být podporována, jestliže se 
nepřekrývají se službami poskytovanými členskými státy nebo sítí EEN. Zpravodaj rovněž 
souhlasí s podporou, pokud jde o normy a veřejné zakázky ve třetích zemích. Před zavedením 
nových opatření by Komise měla přezkoumat stávající podpůrná opatření.
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3. Finanční nástroje (články 4 a 14, příloha II)
Zpravodaj vítá navrhované finanční nástroje, které mají usnadnit přístup malých a středních 
podniků k úvěrům a kapitálovému financování. Zpravodaj se však také obává, že 
předpokládané oddělení programu COSME a Horizont 2020 by mohlo vést k novým 
případům neefektivnosti a administrativní zátěži. Je proto zásadní, aby nástroje obou 
programů byly skutečně uplatňovány jako součást jednotného nástroje, k němuž mají malé a 
střední podniky a zprostředkovatelé přístup prostřednictvím jediného kontaktního místa.

Zpravodaj vítá, že 55,5 % rozpočtu má být určeno na finanční nástroje. Vzhledem k nadměrné 
poptávce a značnému pákovému efektu zpravodaj navrhuje vyčlenit alespoň 55,5 % 
z rozpočtu na finanční nástroje. Pokud však nabídka finančních nástrojů převýší poptávku, 
EK by měla mít možnost změnit tuto prahovou hodnotu. Zatímco příděl rozpočtových 
prostředků na každý nástroj je pouze orientační, vyčlenění finančních prostředků na jednotlivé 
nástroje by mělo zohledňovat tržní poptávku.

3.1 Nástroj pro kapitálové investice do růstu (článek 14, příloha II)
Zpravodaj vítá návrh kapitálového nástroje pro malé a střední podniky v růstové fázi, který 
bude doplňovat kapitálový nástroj v rámci programu Horizont 2020 zaměřený na nově 
zakládané podniky. Zajištění mezaninového financování je obzvláště důležité, protože 
umožňuje vlastníkům malých a středních podniků přístup k vlastnímu kapitálu, aniž by se 
museli vlastnictví vzdát.

3.2 Nástroj pro úvěrové záruky (článek 14, příloha II)
EK navrhla, že LGF by se měl vztahovat pouze na úvěry do 150 000 EUR, zatímco vyšší 
úvěry by spadaly do nástroje RSI II v rámci programu Horizont 2020, pro který jsou 
způsobilé pouze inovační podniky. U úvěrů nad 150 000 EUR určených pro neinovační malé 
a střední podniky ale rovněž existuje finanční mezera, zejména v případě převodů podniků. 
Podle zpravodaje by měl LGF tento problém řešit. Navrhuje proto, aby se LGF vztahoval 
rovněž na úvěry nad 150 000 EUR v případech, kdy malé a střední podniky nesplňují kritéria 
způsobilosti podle nástroje RSI II.

4. Ukazatele (příloha I)
Zpravodaj se domnívá, že je zapotřebí disponovat větším počtem lepších ukazatelů, které 
umožní platné a spolehlivé měření výsledků. Cíle v oblasti výsledků by navíc měly být 
ambicióznější a dva samostatné záměry by měly být stanoveny pro specifické cíle, aby bylo 
možné provést hodnocení v polovině období v roce 2017 a získat referenční hodnoty pro rok 
2020.


