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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0834),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 173 a 195 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0463/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... 20121,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien 
a rodovú rovnosť (A7–0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Komisia v marci 2010 prijala 
oznámenie s názvom Európa 2020 –
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej 
len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie 
v júni 2010 schválila Európska rada. 
Stratégia Európa 2020 reaguje na 
hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť 
Európu na nasledujúce desaťročie. 
Stanovuje sa v nej päť ambicióznych 
cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, 
zamestnanosti, inovácií, vzdelávania 
a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej 
kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je 
zvýšiť dynamickosť 
a konkurencieschopnosť Európy. 
Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia 
rastu európskeho hospodárstva pri 
súčasnom zabezpečení vysokej úrovne 
zamestnanosti, nízkouhlíkového 
hospodárstva, ktoré je zdrojovo 
a energeticky efektívne, a sociálnej 
súdržnosti.

(1) Komisia v marci 2010 prijala 
oznámenie s názvom Európa 2020 –
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej 
len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie 
v júni 2010 schválila Európska rada. 
Stratégia Európa 2020 reaguje na 
hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť 
Európu na nasledujúce desaťročie. 
Stanovuje sa v nej päť ambicióznych 
cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, 
zamestnanosti, inovácií, vzdelávania 
a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú 
dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej 
kľúčové stimuly pre rast, ktorých cieľom je 
zvýšiť dynamickosť 
a konkurencieschopnosť Európy. 
Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia 
rastu európskeho hospodárstva pri 
súčasnom zabezpečení vysokej úrovne 
zamestnanosti, nízkouhlíkového 
hospodárstva, ktoré je zdrojovo 
a energeticky efektívne, a sociálnej 
súdržnosti. Malé a stredné podniky (MSP) 
by mali plniť kľúčovú úlohu pri 
dosahovaní cieľov Európa 202 0, Ich 
úlohu odráža skutočnosť, že sú uvedené 
v šiestich zo siedmych hlavných iniciatív 
stratégie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti a udržateľnosti
podnikov Únie, najmä MSP, k rozvoju 
znalostnej spoločnosti a vývoju 
založenému na vyváženom hospodárskom 
raste by sa mal zriadiť Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(ďalej len „program“).

(6) S cieľom prispieť k posilneniu 
udržateľnej konkurencieschopnosti 
podnikov Únie, najmä MSP, k podpore 
podnikateľskej kultúry a podpore tvorby
a rozvoja MSP, by sa mal zriadiť Program 
pre konkurencieschopnosť podnikov 
a MSP (ďalej len „program“).

Or. en

Odôvodnenie

Konkurencieschopnosť a udržateľnosť by nemali byť chápané ako oddelené ciele. Naopak by 
sa malo rozumieť, že konkurencieschopnosť závisí od udržateľnosti. Podľa Správy 
o konkurencieschopnosti Európy z roku 2010 udržateľná konkurencieschopnosť odráža 
schopnosť podnikov dosahovať a udržiavať konkurencieschopnosť priemyslu v súlade s cieľmi 
trvalo udržateľného rozvoja. Toto odôvodnenie by sa malo zladiť so všeobecnými cieľmi 
programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Politika konkurencieschopnosti Únie je 
zameraná na zavedenie inštitucionálnych 
a politických opatrení, na základe ktorých 
sa vytvoria podmienky udržateľného rastu 
podnikov. Najdôležitejším zdrojom 
udržateľného rastu príjmov, ktorý zase 
prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne, je 
zvýšená produktivita. 
Konkurencieschopnosť závisí aj od 
schopnosti spoločností v plnej miere 
využívať výhody príležitostí, akou je 
napríklad európsky jednotný trh. Osobitne 
dôležité je to pre MSP, ktoré tvoria 99 % 
podnikov v Únii, poskytujú dve z troch 
existujúcich pracovných miest 
v súkromnom sektore a 80 % 
novovytvorených pracovných miest, a na 
celkovej pridanej hodnote vytvorenej 

(8) Politika konkurencieschopnosti Únie je 
zameraná na zavedenie inštitucionálnych 
a politických opatrení, na základe ktorých 
sa vytvoria podmienky udržateľného rastu 
podnikov. Udržateľná 
konkurencieschopnosť odráža schopnosť 
podnikov dosahovať a udržiavať 
hospodársku konkurencieschopnosť 
priemyslu v súlade s cieľmi trvalo 
udržateľného rozvoja. Najdôležitejším 
zdrojom udržateľného rastu príjmov, ktorý 
zase prispieva k zvyšovaniu životnej 
úrovne, je zvýšená produktivita. 
Konkurencieschopnosť závisí aj od 
schopnosti spoločností v plnej miere 
využívať výhody príležitostí, akou je 
napríklad európsky jednotný trh. Osobitne 
dôležité je to pre MSP, ktoré tvoria 99 % 
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podnikmi v Únii sa podieľajú viac než 
polovicou. MSP sú kľúčovým stimulom 
hospodárskeho rastu, zamestnanosti 
a sociálnej integrácie.

podnikov v Únii, poskytujú dve z troch 
existujúcich pracovných miest 
v súkromnom sektore a 80 % 
novovytvorených pracovných miest, a na 
celkovej pridanej hodnote vytvorenej 
podnikmi v Únii sa podieľajú viac než 
polovicou. MSP sú kľúčovým stimulom 
hospodárskeho rastu, zamestnanosti 
a sociálnej integrácie.

Or. en

Odôvodnenie

Udržateľná konkurencieschopnosť by mala byť vymedzená v odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Program by sa mal zamerať najmä na 
MSP, ako je vymedzené v odporúčaní 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 
o vymedzení mikropodnikov a malých 
a stredných podnikov. Pozornosť by sa 
mala venovať aj špecifickým vlastnostiam 
a požiadavkám mladých podnikateľov, 
nových a potenciálnych podnikateľov 
a podnikateliek, ako aj špecifických 
cieľových skupín, akými sú napríklad 
migranti a podnikatelia patriaci do 
sociálne znevýhodnených alebo 
zraniteľných skupín, okrem iného osoby 
so zdravotným postihnutím. Programom 
by sa takisto mali podporovať starší 
občania, aby sa stali podnikateľmi a aby 
nimi zostali, a tzv. druhé šance pre 
podnikateľov.

(11) Program by sa mal zamerať najmä na 
MSP, ako je vymedzené v odporúčaní 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 
o vymedzení mikropodnikov a malých 
a stredných podnikov. Pozornosť by sa 
mala venovať aj špecifickým vlastnostiam 
a požiadavkám osobitných cieľových 
skupín, napríklad mladých podnikateľov, 
nových a potenciálnych podnikateľov 
a podnikateliek.

Or. en

(pozri PDN k článku 3(1a))
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Odôvodnenie

Program by mal sústrediť svoje obmedzené zdroje na najvýznamnejšie kategórie 
podnikateľov. Politika druhej šance je uvedená nižšie v odôvodnení 16 k PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Na základe štyroch priorít 
preskúmania iniciatívy „Small Business 
Act”(SBA) by v špecifických cieľoch 
programu mala byť snaha o zlepšovanie 
rámcových podmienok pre 
konkurencieschopnosť podnikov Únie, 
predovšetkým MSP, o podporu 
podnikania, zlepšenie prístupu 
k financovaniu a na trhy v Únii, ako aj na 
celom svete. Činnosti v rámci týchto 
osobitných cieľov programu by mali 
prispievať k vykonávaniu SBA.

Or. en

(pozri PDN k článku 3(1a))

Odôvodnenie

Program by mal sústrediť svoje obmedzené zdroje na najvýznamnejšie kategórie 
podnikateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Mnohé z problémov v oblasti 
konkurencieschopnosti Únie súvisia 
s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu 
k financiám, keďže zápasia 
s preukazovaním svojej úverovej bonity 
a majú ťažkosti pri získavaní prístupu 
k rizikovému kapitálu. Má to negatívny 
vplyv na úroveň a kvalitu novo 

(12) Mnohé z problémov v oblasti 
konkurencieschopnosti Únie súvisia 
s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu 
k financiám, keďže zápasia 
s preukazovaním svojej úverovej bonity 
a majú ťažkosti pri získavaní prístupu 
k rizikovému kapitálu. Má to negatívny 
vplyv na úroveň a kvalitu novo 
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vytvorených podnikov a na rast podnikov. 
Pridaná hodnota navrhovaných finančných 
nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného 
v posilnení jednotného trhu z hľadiska 
rizikového kapitálu a v rozvoji 
celoeurópskeho finančného trhu pre MSP. 
Akcie Únie by mali byť komplementárne 
s používaním finančných nástrojov pre 
MSP členskými štátmi. Subjekty poverené 
vykonávaním akcií by mali zabezpečiť 
doplnkovosť a zabrániť duplicitnému 
financovaniu zo zdrojov EÚ.

vytvorených podnikov a na rast a mieru 
životaschopnosti podnikov. Pridaná 
hodnota navrhovaných finančných 
nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného 
v posilnení jednotného trhu z hľadiska 
rizikového kapitálu a v rozvoji 
celoeurópskeho finančného trhu pre MSP. 
Akcie Únie by mali byť komplementárne 
s používaním finančných nástrojov pre 
MSP členskými štátmi. Subjekty poverené 
vykonávaním akcií by mali zabezpečiť 
doplnkovosť a zabrániť duplicitnému 
financovaniu zo zdrojov EÚ. Program by 
mal podporovať prístup MSP 
k financovaniu v ich začínajúcej fáze, fáze 
rastu a prenosu. 

Or. en

(pozri PDN k článku 8).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Sieť Enterprise Europe Network 
preukázala svoju pridanú hodnotu pre 
európske MSP ako jednotné kontaktné 
miesto na podporu podnikania, ktoré 
pomáha podnikom zlepšovať ich 
konkurencieschopnosť a využívať 
podnikateľské príležitosti na jednotnom 
trhu a mimo neho. Zjednodušenie 
metodológií a pracovných metód a dodanie 
európskeho rozmeru službám na podporu 
podnikania sa dá dosiahnuť len na úrovni 
Únie. Sieť predovšetkým pomohla MSP 
nájsť spoluprácu alebo partnerov na 
transfer technológií, získať poradenstvo 
v oblastiach zdrojov financovania, práv 
duševného vlastníctva, ekologických 
inovácií a udržateľnej výroby. Získala tiež 
spätnú väzbu týkajúcu sa právnych 
predpisov a noriem Únie. Jej jedinečná 
expertíza je osobitne dôležitá pri 

(13) Sieť Enterprise Europe Network 
preukázala svoju pridanú hodnotu pre 
európske MSP ako jednotné kontaktné 
miesto na podporu podnikania, ktoré 
pomáha podnikom zlepšovať ich 
konkurencieschopnosť a využívať 
podnikateľské príležitosti na jednotnom 
trhu a mimo neho. Zjednodušenie 
metodológií a pracovných metód a dodanie 
európskeho rozmeru službám na podporu 
podnikania sa dá dosiahnuť len na úrovni 
Únie. Sieť predovšetkým pomohla MSP 
nájsť spoluprácu alebo partnerov na 
transfer technológií, získať poradenstvo 
v oblastiach zdrojov financovania, práv 
duševného vlastníctva, ekologických 
inovácií a udržateľnej výroby. Získala tiež 
spätnú väzbu týkajúcu sa právnych 
predpisov a noriem Únie. Jej jedinečná 
expertíza je osobitne dôležitá pri 
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prekonávaní informačných asymetrií a pri 
znižovaní transakčných nákladov 
súvisiacich s cezhraničnými transakciami.

prekonávaní informačných asymetrií a pri 
znižovaní transakčných nákladov 
súvisiacich s cezhraničnými transakciami.
Napriek tomu by mala byť výkonnosť 
siete ďalej optimalizovaná, a to najmä 
lepším začlenením siete a národných 
kontaktných bodov siedmeho rámcového 
programu pre výskum a technický rozvoj 
s tým, že je treba účinne zapojiť 
hostiteľské organizácie do strategického 
riadenia siete, znižovať byrokratickú 
záťaž, zlepšovať IT podporu a posilňovať 
profil siete. V záujme ďalšieho zlepšenia 
výkonu siete by mala Komisia 
v spolupráci s organizáciami MSP zvážiť 
rôzne štruktúry riadenia a vzory 
používania v členských štátoch. Úlohy 
siete by mali byť stanovené v programe. 

Or. en

(pozri PDN k článku 9a a príloha IIa)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Konkurencieschopnosť ovplyvňuje 
obmedzená internacionalizácia MSP 
v Európe aj mimo nej. Podľa niektorých 
odhadov sa v súčasnosti 25 % MSP v Únii 
zaoberá alebo sa v určitom období 
posledných troch rokov zaoberalo 
vývozom, z čoho len 13 % pravidelne 
vyvážalo mimo Únie a iba 2 % investovali 
za hranicami svojej domovskej krajiny. V 
súlade s iniciatívou Small Business Act, 
v ktorej sa Únia a členské štáty vyzývajú, 
aby podporovali a povzbudzovali MSP pri 
využívaní výhod rastu trhov mimo Únie, 
podporuje EÚ sieť európskych obchodných 
organizácií na viac než 20 zahraničných 
trhoch. Poskytuje finančnú pomoc Centru 
pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ 
a Japonskom, obchodným orgánom 

(14) Konkurencieschopnosť ovplyvňuje 
obmedzená internacionalizácia MSP 
v Európe aj mimo nej. Podľa niektorých 
odhadov sa v súčasnosti 25 % MSP v Únii 
zaoberá alebo sa v určitom období 
posledných troch rokov zaoberalo 
vývozom, z čoho len 13 % pravidelne 
vyvážalo mimo Únie a iba 2 % investovali 
za hranicami svojej domovskej krajiny. V 
súlade s iniciatívou Small Business Act, 
v ktorej sa Únia a členské štáty vyzývajú, 
aby podporovali a povzbudzovali MSP pri 
využívaní výhod rastu trhov mimo Únie, 
podporuje EÚ sieť európskych obchodných 
organizácií na viac než 20 zahraničných 
trhoch. Poskytuje finančnú pomoc Centru 
pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ 
a Japonskom, obchodným orgánom 
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v Hongkongu, Malajzii a Singapure, ako aj 
Európskemu obchodnému 
a technologickému centru v Indii, centrám 
EÚ pre MSP v Číne a v Thajsku 
a Čínskemu asistenčnému pracovisku pre 
MSP v oblasti práv duševného vlastníctva. 
Európska pridaná hodnota sa vytvára 
spájaním vnútroštátneho úsilia v tejto 
oblasti, čím sa zabraňuje duplicite, 
podporuje spolupráca, ako aj ponúkaním 
služieb, ktorým by v prípade poskytovania 
na vnútroštátnej úrovni chýbalo kritické 
množstvo.

v Hongkongu, Malajzii a Singapure, ako aj 
Európskemu obchodnému 
a technologickému centru v Indii, centrám 
EÚ pre MSP v Číne a v Thajsku 
a Čínskemu asistenčnému pracovisku pre 
MSP v oblasti práv duševného vlastníctva. 
Európska pridaná hodnota sa vytvára 
spájaním vnútroštátneho úsilia v tejto 
oblasti, čím sa zabraňuje duplicite, 
podporuje spolupráca, ako aj ponúkaním 
služieb, ktorým by v prípade poskytovania 
na vnútroštátnej úrovni chýbalo kritické 
množstvo. Takéto služby by medzi inými 
mali zahŕňať aj informácie o právach 
duševného vlastníctva, normách 
a príležitostiach týkajúcich sa verejného
obstarávania. Pred zavedením nových 
služieb by Komisia mala zvážiť existujúce 
podporné opatrenia pre európske MSP 
v tretích krajinách a osobitné potreby 
MSP v konzultácii s organizáciami 
zastupujúcimi MSP.

Or. en

(pozri PDN k článku 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť európskych 
podnikov, najmä MSP, musia členské štáty 
a Komisia vytvoriť priaznivé 
podnikateľské prostredie. Osobitnú 
pozornosť vyžadujú záujmy MSP 
a sektory, v ktorých sú najaktívnejšie. Na 
úrovni Únie sú potrebné iniciatívy, aby sa 
vytvorili rovnaké podmienky pre MSP 
a vymieňali sa informácie a znalosti 
v európskom meradle.

(15) S cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť európskych 
podnikov, najmä MSP, musia členské štáty 
a Komisia vytvoriť priaznivé 
podnikateľské prostredie v súlade so 
zásadami SBA. Na úrovni Únie sú 
potrebné iniciatívy, aby sa vytvorili 
rovnaké podmienky pre MSP a vymieňali 
sa informácie a znalosti v európskom 
meradle.

Or. en
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(pozri PDN k článku 6 ods. 1)

Odôvodnenie

Spravodajca by rád podal viac podrobností v tomto odôvodnení, ktoré sa týka článku 6. 
Navrhuje rozdeliť odôvodnenie do troch častí (pozri Odôvodnenie 15 (a), 15 (b), 15 (c)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Prostredníctvom opatrení na 
zlepšenie tvorby, vykonávania 
a hodnotenia politík a opatrení na 
podnietenie spolupráce pri tvorbe politík 
a výmene osvedčených postupov by sa 
malo dosiahnuť priaznivé podnikateľské 
prostredie pre podniky v Únii. Takéto 
opatrenia by mohli obsahovať štúdie, 
posúdenia vplyvu, hodnotenia 
a konferencie.

Or. en

(pozri článok 6 ods. 2 písm. a), b))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15b) Program by mal tiež podporovať 
vývoj politiky v oblasti MSP a spoluprácu 
medzi tvorcami politík a organizáciami 
zastupujúcimi MSP, napríklad 
prostredníctvom financovania stretnutí, 
správ a databáz. Takéto činnosti by sa 
mali zameriavať na zjednodušenie 
prístupu MSP k programom a znižovaniu 
administratívnych prekážok, ktorým čelia. 
Predovšetkým by si mala Únia stanoviť 
nový, ambiciózny cieľ znížiť do roku 2020 
administratívne zaťaženie vo všetkých 
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príslušných právnych predpisoch Únie 
o 25 %.

Or. en

Pozri článok 5 ods. 2 písm. c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15c) Program môže tiež podporovať 
iniciatívy, ktoré urýchľujú vytváranie 
konkurenčných a udržateľných 
priemyselných odvetví založených na 
najkonkurenčnejších podnikateľských 
modeloch, vylepšených výrobkoch 
a procesoch, organizačných štruktúrach 
alebo upravených hodnotových 
reťazcoch. Aj keď by sa mal program 
zameriavať na medzisektorové iniciatívy, 
môže tiež podporovať iniciatívy špecifické 
pre určité odvetvie v odvetviach, v ktorých 
sú MSP najaktívnejšie a ktoré v značnej 
miere prispievajú k HDP Únie, ako je 
cestovný ruch, kde možno na úrovni Únie
preukázať pridanú hodnotu.

Or. en

(pozri PDN k článku 6 ods. 3)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje 
konkurencieschopnosť, je pomerne slabý 
podnikateľský duch v Únii. Len 45 % 
občanov Únie (a menej než 40 % žien) by 
sa rado stalo samostatne zárobkovo 
činnými osobami v porovnaní s 55 % 

(16) Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje 
konkurencieschopnosť, je pomerne slabý 
podnikateľský duch v Únii. Len 45 % 
občanov Únie (a menej než 40 % žien) by 
sa rado stalo samostatne zárobkovo 
činnými osobami v porovnaní s 55 % 
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obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % 
v Číne. Demonštračné a katalytické účinky, 
ako napríklad európske ceny a konferencie, 
ako aj opatrenia na zvyšovanie 
previazanosti a konzistentnosti, akými sú 
napríklad referenčné porovnávanie 
a výmena najlepších postupov, poskytujú 
vysokú európsku pridanú hodnotu.

obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % 
v Číne. V súlade s SBA je potrebné, aby 
obchodné prostredie, ktoré je priaznivé 
pre podnikanie, poskytovalo dobré 
rámcové podmienky pre všetky situácie, 
ktorým podnikatelia čelia, vrátane 
začínajúcej fázy, fázy rastu podniku, fázy 
jeho prenosu a aj v prípade, ak sa podnik 
dostane do konkurzu (druhá šanca). 
Demonštračné a katalytické účinky, ako aj 
opatrenia na zvyšovanie previazanosti 
a konzistentnosti, akými sú napríklad 
referenčné porovnávanie a výmena
najlepších postupov, poskytujú vysokú 
európsku pridanú hodnotu.

Or. en

(pozri PDN k článku 7).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Ako je uvedené v oznámení Komisie 
z 3 0, júna 2010 s názvom Európa ako 
popredná svetová destinácia cestovného 
ruchu – nový politický rámec pre európsky 
cestovný ruch, ktoré Európska rada 
schválila vo svojich záveroch z októbra 
2010, cestovný ruch je dôležitým sektorom 
hospodárstva Únie. Podniky v tomto 
sektore významne prispievajú k hrubému 
domácemu produktu (HDP) Únie 
a vytváraniu pracovných miest a majú 
značný potenciál na rozvoj podnikateľskej 
činnosti, keďže v ňom pôsobia najmä MSP. 
V Lisabonskej zmluve sa uznáva dôležitosť 
cestovného ruchu, pričom sa stanovujú 
špecifické právomoci Únie v tejto oblasti, 
ktoré dopĺňajú akcie členských štátov. 
V súvislosti s iniciatívou týkajúcou sa 
cestovného ruchu na úrovni Únie existuje 
jednoznačná pridaná hodnota, najmä 
v poskytovaní údajov a analýz, v príprave 

(18) Ako je uvedené v oznámení Komisie 
z 3 0, júna 2010 s názvom Európa ako 
popredná svetová destinácia cestovného 
ruchu – nový politický rámec pre európsky 
cestovný ruch, ktoré Európska rada 
schválila vo svojich záveroch z októbra 
2010, cestovný ruch je dôležitým sektorom 
hospodárstva Únie. Podniky v tomto 
sektore významne prispievajú k hrubému 
domácemu produktu (HDP) Únie 
a vytváraniu pracovných miest a majú 
značný potenciál na rozvoj podnikateľskej 
činnosti, keďže v ňom pôsobia najmä MSP. 
V Lisabonskej zmluve sa uznáva dôležitosť 
cestovného ruchu, pričom sa stanovujú
špecifické právomoci Únie v tejto oblasti, 
ktoré dopĺňajú akcie členských štátov. 
Program by mal podporovať iniciatívy 
v oblasti cestovného ruchu, kde možno 
preukázať na úrovni Únie jednoznačnú 
pridanú hodnotu, najmä v poskytovaní 
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nadnárodných propagačných stratégií
a vo výmene najlepších postupov.

údajov a analýz, v príprave spoločných 
noriem kvality a vo výmene najlepších 
postupov.

Or. en

(pozri PDN k článku 6 ods. 3)

Odôvodnenie

Iniciatívy v sektore cestovného ruchu budú oprávnené získať podporu v rámci programu, ak 
preukážu pridanú hodnotu pre EÚ, ako každý iný sektor s vysokým percentuálnym zastúpením 
MSP a významným prispievaním do HDP. Cestovný ruch sa tu však zdôrazňuje preto, lebo 
v Lisabonskej zmluve bol uvedený len ako spoločná právomoc EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Okrem opatrení, ktoré pokrýva 
pracovný program, by mala Komisia 
pravidelne prijímať podporné opatrenia 
na propagovanie konkurencieschopnosti 
podnikov Únie. Okrem tvorby a analýzy 
politík by takéto opatrenia mali zahŕňať 
aj posúdenie vplyvu opatrení Únie, ktoré 
majú osobitný význam z hľadiska 
konkurencieschopnosti podnikov, 
predovšetkým MSP. Hodnotenia vplyvu 
my sa mali zaoberať vplyvom, ktorý má 
návrh politiky na konkurencieschopnosť 
podnikov prostredníctvom jeho účinkov 
na náklady spojené s činnosťou podniku, 
na spôsobilosť dotknutých sektorov robiť 
inovácie a na ich medzinárodnú 
konkurencieschopnosť („previerka 
konkurencieschopnosti”). Hodnotenia 
vplyvu by mali tiež obsahovať osobitnú 
časť týkajúcu sa MSP, ktorá by sa 
skladala z predbežného hodnotenia 
podnikov, ktoré môžu byť ovplyvnené, 
rozsahu dopadu na MSP (analýza 
nákladov a prínosov) a v prípade potreby 
aj zmierňujúcich opatrení („test MSP”). V 
prípade testu MSP by sa mala osobitná 
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pozornosť venovať malým podnikom.

Or. en

(pozri PDN k článku 11(1a))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) V programe by sa mali určiť akcie pre 
ciele, celkové finančné krytie na plnenie 
týchto cieľov, rôzne typy vykonávacích 
opatrení a opatrenia na monitorovanie, 
hodnotenie a ochranu finančných záujmov 
Únie.

(19) V programe by sa mali určiť akcie pre 
ciele, celkové finančné krytie na plnenie 
týchto cieľov, rôzne typy vykonávacích 
opatrení a opatrenia na monitorovanie, 
hodnotenie a ochranu finančných záujmov 
Únie. Komisia by mala v spolupráci 
s odborníkmi a príslušnými zúčastnenými 
stranami, vrátane organizácií 
zastupujúcich MSP, vypracovať súbor 
ukazovateľov výkonnosti ako základ pre 
posúdenie toho, do akej miery prispeli 
činnosti programu k dosiahnutiu cieľov.

Or. en

(pozri PDN k článku 12 ods. 5)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Program by mal dopĺňať iné programy 
Únie a zároveň by sa malo uznávať, že 
každý nástroj by mal fungovať podľa 
svojich vlastných špecifických postupov. 
Tie isté oprávnené náklady by sa teda 
nemali financovať duplicitne. S cieľom 
dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný 
vplyv financovania z Únie by sa medzi 
programom a ostatnými programami Únie 
a štrukturálnymi fondmi mali vyvíjať úzke 
synergie.

(20) Program by mal dopĺňať iné programy 
Únie a zároveň by sa malo uznávať, že 
každý nástroj by mal fungovať podľa 
svojich vlastných špecifických postupov. 
Tie isté oprávnené náklady by sa teda 
nemali financovať duplicitne. S cieľom 
dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný 
vplyv financovania z Únie by sa medzi 
programom a ostatnými programami Únie, 
predovšetkým programom Horizont 2020 
– novým rámcovým programom pre 
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výskum a inovácie (2014 – 2020) (ďalej 
len „Horizont 2020”) a štrukturálnymi 
fondmi mali vyvíjať úzke synergie.

Or. en

(pozri PDN k článku 14, 14a a 14b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) S cieľom zabezpečiť, aby sa 
financovanie obmedzovalo na riešenie 
zlyhaní trhu, politík a inštitúcií a vzhľadom 
na potrebu zabrániť narušeniam trhu, by 
financovanie z programu malo byť v súlade 
s pravidlami Únie týkajúcimi sa štátnej 
pomoci. Účasť príslušných krajín 
v programoch Únie sa stanovuje v Dohode 
o Európskom hospodárskom priestore a 
v protokoloch k dohodám o pridružení.

(24) S cieľom zabezpečiť, aby sa 
financovanie obmedzovalo na riešenie 
zlyhaní trhu, politík a inštitúcií a vzhľadom 
na potrebu zabrániť narušeniam trhu, by 
financovanie z programu malo byť v súlade 
s pravidlami Únie týkajúcimi sa štátnej 
pomoci. Účasť príslušných krajín 
v programoch Únie sa stanovuje v Dohode 
o Európskom hospodárskom priestore a 
v protokoloch k dohodám o pridružení.
Účasť v programe by mala byť otvorená 
aj pre podniky založené v ďalších tretích 
krajinách, ale nemali by v zásade 
dostávať finančnú pomoc z Únie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Program prispieva k týmto všeobecným 
cieľom, pričom osobitná pozornosť sa 
venuje špecifickým potrebám MSP na 
európskej aj celosvetovej úrovni:

1. Program prispieva k týmto všeobecným 
cieľom, pričom osobitná pozornosť sa 
venuje špecifickým potrebám MSP v Únii:

Or. en
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Odôvodnenie

Program by sa nemal zameriavať len na MSP s cezhraničnými činnosťami, ale aj na MSP, 
ktoré sú aktívne na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ak je preukázaná pridaná 
hodnota. Pridaná hodnota pre EÚ môže tiež predstavovať riešenie nedostatkov na trhu, ktoré
nemôžu riešiť samotné členské štáty, ako je napríklad poskytovanie finančných prostriedkov, 
ktoré nedokážu poskytnúť členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) posilnenie konkurencieschopnosti 
a udržateľnosti podnikov z Únie 
vrátane podnikov v sektore cestovného 
ruchu;

(a) posilnenie udržateľnej 
konkurencieschopnosti podnikov z Únie,
predovšetkým MSP;

Or. en

Odôvodnenie

Konkurencieschopnosť a udržateľnosť by sa nemali chápať ako nezávislé ciele, pretože 
z dlhodobého hľadiska závisí konkurencieschopnosť na udržateľnosti a politiky by sa mali 
zakladať na dlhodobej stratégii. Program by sa mal zameriavať na MSP, ktoré tvoria 
približne 99 % podnikov Únie. Tento program by nemal robiť rozdiely medzi jednotlivými 
sektormi. Preto nie je vhodné, aby sa sektor cestovného ruchu zdôrazňoval vo všeobecných 
cieľoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) zlepšená konkurencieschopnosť 
MSP Únie v porovnaní 
s konkurencieschopnosťou MSP ich 
najväčších konkurentov mimo Únie,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) rast výrobnej produkcie Únie 
v environmentálnych odvetviach,

(b) nárast počtu MSP Únie, ktoré 
ponúkajú produkty alebo služby priaznivé 
pre životné prostredie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) produktivita materiálov priemyslu 
Únie,

Or. en

Odôvodnenie

Tento ukazovateľ bol uvedený v Správe o konkurencieschopnosti Európy z roku 2011, kapitola 
5 (údaje sú dostupné z Eurostatu). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(bb) energetická náročnosť priemyslu 
Únie,

Or. en

Odôvodnenie

Tento ukazovateľ bol uvedený v Správe o konkurencieschopnosti Európy z roku 2011, kapitola 
5 (údaje sú dostupné z Eurostatu). 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) a miera fluktuácie MSP. (e) a zvýšenie novozaložených MSP 
a prenosov MSP, ako aj zníženie prípadov
MSP, ktoré sú v konkurze,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ea) zvýšený podiel občanov Únie, ktorí 
chcú byť samostatne zárobkovo činní. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Podrobné údaje o ukazovateľoch pre 
ciele výkonnosti uvedené v odseku 2 tohto 
článku sú stanovené v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Zlepšenie rámcových podmienok pre (a) Zlepšenie rámcových podmienok pre 
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konkurencieschopnosť a udržateľnosť
podnikov z Únie vrátane podnikov 
v sektore cestovného ruchu;

udržateľnú konkurencieschopnosť 
podnikov z Únie;

Or. en

Pozri PDN k článku 2 odsek 1, bod a.

Odôvodnenie

Konkurencieschopnosť a udržateľnosť by sa nemali chápať ako nezávislé ciele, pretože 
z dlhodobého hľadiska závisí konkurencieschopnosť na udržateľnosti a politiky by sa mali 
zakladať na dlhodobej stratégii. Tento program by nemal robiť rozdiely medzi jednotlivými 
sektormi. Preto nie je vhodné, aby sa sektor cestovného ruchu zdôrazňoval v osobitných 
cieľoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Činnosti v rámci osobitných cieľov 
prispievajú k uplatňovaniu oznámenia 
Komisie z 25. júna 2008 s názvom 
„najskôr myslieť na malých” – „Small 
Business Act" pre Európu („Small 
Business Act").

Or. en

Odôvodnenie

Pri vykonávaní akcií programu by sa mala venovať osobitná pozornosť desiatim zásadám 
Small Business Actu (SBA), ktorý prvýkrát stanovuje komplexný rámec politiky EÚ 
a členských štátov na riadenie vypracovania a vykonávania politík na základe prístupu 
najskôr myslieť na malých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné krytie na vykonávanie 
programu je 2,522 miliardy EUR, z čoho sa 

1. Finančné krytie na vykonávanie 
programu je [2,522 miliardy EUR], z čoho 
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na finančné nástroje prideľuje približne 1,4 
miliardy EUR.

sa na finančné nástroje prideľuje 
minimálne 55,5 %. Komisia sa môže 
rozhodnúť, že upraví a doplní prahovú 
hodnotu 55,5 %, ak poskytnuté finančné 
prostriedky na základe týchto finančných 
nástrojov prevýšia dopyt.

Or. en

Odôvodnenie

Konečná suma sa pridelí neskôr v závislosti od výsledkov rozhovorov o VFR. Keďže je 
obrovský dopyt a silný pákový efekt, spravodajca navrhuje, aby sa minimálne 55,5 % 
rozpočtu programu pridelilo na účely finančných nástrojov. V prípade, že napriek všetkým 
očakávaniam dodanie finančných nástrojov prevýši dopyt, Komisia by mala byť schopná 
upraviť prahovú hodnotu 55,5 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Finančné krytie stanovené v tomto 
nariadení môže pokrývať aj výdavky na 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sa 
vyžadujú na riadenie programu 
a dosahovanie jeho cieľov; najmä štúdie, 
stretnutia expertov, informačné 
a komunikačné akcie vrátane 
inštitucionálnej komunikácie 
o politických prioritách Únie, ak sa týkajú 
všeobecných cieľov programu, výdavky 
súvisiace so sieťami IT so zameraním na 
spracovanie a výmenu informácií, spolu 
so všetkými ostatnými výdavkami na 
technickú a administratívnu pomoc, ktoré 
vzniknú Komisiou v súvislosti s riadením 
programu.

2. Finančné krytie stanovené v tomto 
nariadení môže pokrývať aj výdavky na 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sú 
potrebné na riadenie programu 
a dosahovanie jeho cieľov; najmä:

– štúdie,
– stretnutia odborníkov,
– informačné a komunikačné činnosti 
vrátane korporátnej komunikácie týkajúce 
sa politických priorít Únie, pokiaľ sa 
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týkajú všeobecných cieľov programu,
– výdavky spojené so sieťami 
informačných technológií so zameraním 
sa na spracovanie a výmenu informácií,
– akákoľvek technická alebo 
administratívna pomoc zo strany Komisie 
na účely riadenia programu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Subjekty zriadené v krajinách 
uvedených v odseku 1, v prípade, že 
podmienky stanovené v uvedenom odseku 
nie sú splnené alebo ak sa uvedené 
krajiny rozhodnú do programu nevstúpiť, 
alebo subjekty zriadené v iných tretích 
krajinách sa môžu zúčastňovať 
na akciách v rámci programu.

2. Subjekt založený v krajine uvedenej
v odseku 1 sa môže zúčastňovať na 
častiach programu, ak je táto krajina 
účastníkom v zmysle podmienok 
stanovených v príslušných dohodách 
uvedených v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Takéto subjekty nie sú oprávnené 
prijímať finančné príspevky Únie, 
s výnimkou prípadu, keď je to pre 
program nevyhnutné, najmä pokiaľ ide 
o konkurencieschopnosť a prístup na trhy 
pre podniky Únie. Táto výnimka sa 
neuplatňuje na subjekty, ktoré vykazujú 
zisk.

vypúšťa sa

Or. en
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(Pozri článok 5 a (nový))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

článok 5a
Účasť subjektov nezúčastnených krajín

1. Ak krajina uvedená v článku 5 nie je 
účastníkom, subjekty založené v tejto 
krajine sa môžu zúčastňovať na častiach 
programu. Subjekty založené v iných 
tretích krajinách sa tiež môžu 
zúčastňovať na akciách v rámci 
programu.
2. Subjekty uvedené v odseku 1 nie sú 
oprávnené prijímať finančné príspevky 
Únie, s výnimkou prípadu, keď je to pre 
program nevyhnutné, najmä pokiaľ ide 
o konkurencieschopnosť a prístup na trhy 
pre podniky Únie. Táto výnimka sa 
neuplatňuje na subjekty, ktoré vykazujú 
zisk.

Or. en

(Pozri článok 5 odsek 2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia podporuje akcie na zlepšenie 
a posilnenie konkurencieschopnosti 
a udržateľnosti podnikov z Únie, najmä
MSP, aby sa zvýšila účinnosť, 
previazanosť a konzistentnosť 
vnútroštátnych politík podporujúcich 
konkurencieschopnosť, udržateľnosť
a rast podnikov v Európe.

1. Komisia podporuje akcie na zlepšenie 
rámcových podmienok udržateľnej
konkurencieschopnosti podnikov z Únie, 
najmä MSP, aby sa zvýšila účinnosť, 
previazanosť a konzistentnosť 
vnútroštátnych politík podporujúcich 
udržateľnú konkurencieschopnosť a rast 
podnikov v Európe v súlade so zásadami 
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Small Business Act.

Or. en

Odôvodnenie

Pri vykonávaní akcií programu by sa mala venovať osobitná pozornosť desiatim zásadám 
Small Business Actu (SBA), ktorý prvýkrát stanovuje komplexný rámec politiky EÚ 
a členských štátov na riadenie vypracovania a vykonávania politík na základe prístupu 
najskôr myslieť na malých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) opatrenia na zlepšenie tvorby, 
vykonávania a hodnotenia politík 
ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť 
a udržateľnosť podnikov vrátane 
odolnosti proti katastrofám, a na 
zabezpečenie vývoja príslušných 
infraštruktúr, klastrov na svetovej úrovni 
a podnikových sietí, rámcových 
podmienok a vývoja udržateľných 
produktov, služieb a procesov;

(a) opatrenia na zlepšenie tvorby, 
vykonávania a hodnotenia politík 
ovplyvňujúcich udržateľnú 
konkurencieschopnosť podnikov a na 
podporu podnikových sietí, medzinárodnej 
činnosti klastrov a vývoja udržateľných 
produktov, služieb a procesov;

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa spresniť, že COSME by financovalo len medzinárodnú spoluprácu klastrov, 
pričom iné aspekty týkajúce sa klastrov financuje Horizont 202 0,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) podpora vývoja politiky v oblasti MSP 
a spolupráce medzi tvorcami politík, najmä 
vzhľadom na uľahčovanie prístupu 
k programom a opatreniam pre MSP.

(c) podpora vývoja politiky v oblasti MSP 
na základe dôkazov a spolupráce medzi 
tvorcami politík a organizáciami 
zastupujúcimi MSP, najmä vzhľadom na 
uľahčovanie prístupu k programom 
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a opatreniam pre MSP a zníženie ich 
administratívneho zaťaženia.

Or. en

Odôvodnenie

Vývoj politiky MSP by mal byť založený na faktoch a podľa možnosti vychádzať z podnetov 
organizácií zastupujúcich MSP. Toto môže vyžadovať podporu na činnosti zberu dát od
organizácií zastupujúcich MSP. Okrem uľahčovania prístupu k programom a opatrenia pre 
MSP by sa politika MSP mala zamerať na znižovanie administratívnej záťaže, ktorá je 
spôsobená právnymi predpismi EÚ a jej transpozíciou do vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže podporiť iniciatívy, 
ktorými sa urýchľuje vznik 
konkurencieschopných odvetví na základe 
medzisektorových činností v oblastiach, 
pre ktoré sú typické vysoký podiel MSP 
a vysoký príspevok k HDP Únie, ako 
napríklad cestovný ruch. Takýmito 
iniciatívami sa podnecuje vývoj nových 
trhov a dodávka tovarov a služieb na 
základe najkonkurenčnejších 
podnikateľských modelov alebo 
upravených hodnotových reťazcov. 
Zahŕňajú iniciatívy na zvyšovanie 
produktivity, efektívnosti zdrojov, 
udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti 
podnikov.

3. Komisia podporí medzisektorové 
iniciatívy, ktorými sa urýchľuje vznik 
konkurencieschopných odvetví  Takýmito 
iniciatívami sa podnecuje vývoj nových 
trhov a dodávka tovarov a služieb na 
základe najkonkurenčnejších 
podnikateľských modelov, zlepšených 
výrobkov a procesov, zmenenej 
organizačnej štruktúry alebo upravených 
hodnotových reťazcov. Zahŕňajú iniciatívy 
na zvyšovanie produktivity, udržateľnosti, 
najmä efektívnosti zdrojov a energie,
a sociálnej zodpovednosti podnikov.
Komisia môže tiež podporovať činnosti 
špecifické pre určité odvetvie na tieto 
účely v oblastiach, ktoré sa vyznačujú
vysokým podielom MSP s vysokým
príspevkom k HDP Únie, ako je napríklad
odvetvie cestovného ruchu, kde je možné 
preukázať pridanú hodnotu na úrovni 
Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na obmedzené zdroje programu by sa podporovacie opatrenia mali sústrediť na
medzisektorové iniciatívy, ktoré prospievajú čo najširšiemu spektru MSP (napr. vývoj e-
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zručností v MSP). Okrem konkurencieschopných obchodných modelov a upravených
hodnotových reťazcov môže vznik konkurencieschopných odvetví ťažiť z lepších výrobkov
a procesov a zmenených organizačných štruktúr. Komisia by mala môcť podporovať iniciatívy 
špecifické pre odvetvia, ak sú splnené podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prispieva k podpore podnikania 
zlepšovaním rámcových podmienok 
ovplyvňujúcich vývoj podnikania. Komisia 
podporuje podnikateľské prostredie 
priaznivé pre rozvoj a rast podnikov.

1. Komisia prispieva k podpore podnikania 
zlepšovaním rámcových podmienok 
ovplyvňujúcich vývoj podnikania. Komisia 
podporuje podnikateľské prostredie 
priaznivé pre založenie, rozvoj a rast 
podnikov, transfer podnikov a poskytnutie 
druhej šance.

Or. en

Odôvodnenie

Podnikateľské prostredie, ktoré je priaznivé pre podnikateľov, musí poskytovať dobé rámcové 
podmienky pre všetky situácie, ktorým podnikatelia čelia. To zhŕňa okrem fázy rastu aj 
založenie, transfer a platobnú neschopnosť(druhú šancu). Transfery podnikov sú dôležité pre 
rast a rozvoj MSP.  Každý rok existuje riziko straty 150 000 spoločností a 600 000 
pracovných miest. Tento program by mal riešiť toto zlyhanie trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Osobitná pozornosť sa venuje mladým 
podnikateľom, novým a potenciálnym 
podnikateľom a podnikateľkám, ako aj 
špecifickým cieľovým skupinám.

2. Osobitná pozornosť sa venuje mladým 
podnikateľom, novým a potenciálnym 
podnikateľom a podnikateľkám.

Or. en

Odôvodnenie

Program by mal sústrediť svoje obmedzené zdroje na najvýznamnejšie kategórie 
podnikateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia podporuje akcie zamerané na 
zlepšenie prístupu MSP k financiám v ich 
začínajúcej fáze a fáze rastu, ktoré sú 
komplementárne s používaním finančných 
nástrojov pre MSP členskými štátmi na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni. S 
cieľom zabezpečiť komplementárnosť 
budú tieto akcie úzko koordinované 
s akciami uskutočnenými v rámci politiky 
súdržnosti a na vnútroštátnej úrovni. 
Takéto opatrenia sú zamerané na 
povzbudenie poskytovania financií 
v podobe vlastného imania aj dlhových
financií.

1. Komisia podporuje akcie zamerané na 
zlepšenie prístupu MSP k financiám v ich 
začínajúcej fáze, fáze rastu a fáze 
transferu, ktoré sú komplementárne 
s používaním finančných nástrojov pre 
MSP členskými štátmi na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť 
komplementárnosť budú tieto akcie úzko 
koordinované s akciami uskutočnenými 
v rámci politiky súdržnosti, Horizontu 
2020 a na vnútroštátnej alebo regionálnej
úrovni. Takéto opatrenia sú zamerané na 
povzbudenie poskytovania financií 
v podobe vlastného imania aj dlhových 
financií.

Or. en

Odôvodnenie

Transfery podnikov hrajú dôležitú úlohu pri raste a rozvoji MSP, umožňujú oživenie podnikov 
a zachovávajú hodnoty a zamestnanosť. „Každý rok existuje riziko straty 150 000 spoločností 
a 600 000 pracovných miest“ (Štúdia dynamiky podnikov, EK, 2011). Finančné nástroje môžu 
prispieť k riešeniu tohto zlyhania trhu doplnením národných alebo regionálnych podporných 
opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V rámci akcií uvedených v odseku 1 
vypracúva Komisia s prihliadnutím na
dopyt na trhu opatrenia na zlepšenie 
cezhraničného a nadnárodného 
financovania, čo MSP pomáha pri 
internacionalizácii ich činností v súlade 
s právnymi predpismi Únie.

2. V rámci akcií uvedených v odseku 1 
vypracúva Komisia s prihliadnutím na 
dopyt na trhu opatrenia na zlepšenie 
cezhraničného a nadnárodného 
financovania, čo MSP pomáha pri 
internacionalizácii ich činností v súlade 
s právnymi predpismi Únie. Komisia môže 
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tiež posúdiť možnosť vypracovať iné 
inovačné finančné nástroje podľa dopytu 
trhu a konzultujúc s príslušnými 
zúčastnenými stranami vrátane 
organizácií zastupujúcich MSP.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala môcť reagovať na nový vývoj v oblasti finančných nástrojov a meniacich sa 
potrieb MSP. Pritom by mala využívať znalosti príslušných zúčastnených strán vrátane 
organizácií zastupujúcich MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Podrobnosti o týchto akciách uvedených 
v tomto článku ods. 1 sú stanovené 
v prílohe II.

3. Podrobnosti o týchto akciách uvedených 
v tomto článku ods. 1 sú stanovené 
v článku 14.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti textu by príloha II mala mať podobu článkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom naďalej zlepšovať 
konkurencieschopnosť podnikov z Únie 
a ich prístup na trhy Komisia pokračuje 
v podpore siete Enterprise Europe 
Network.

vypúšťa sa

Or. en

(Pozri článok 9a (nový))
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Odôvodnenie

Spravodajca odporúča zaviesť nový článok o EEN s podrobnejším popisom jej úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže podporiť akcie na 
zlepšenie prístupu MSP na jednotný trh 
vrátane poskytovania informácií 
a informovanosti.

2. Komisia podporuje akcie na zlepšenie 
prístupu MSP na jednotný trh vrátane 
poskytovania informácií a informovanosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Cieľom špecifických opatrení je uľahčiť 
prístup MSP na trhy mimo Únie a posilniť 
existujúce podporné služby na týchto 
trhoch. Prostredníctvom programu môžu 
MSP získať podporu, pokiaľ ide o normy
a práva duševného vlastníctva v prioritných 
tretích krajinách.

3. Cieľom špecifických opatrení je uľahčiť 
prístup MSP na trhy mimo Únie a posilniť 
existujúce podporné služby na týchto 
trhoch. Prostredníctvom programu môžu 
MSP získať podporu, pokiaľ ide 
o informácie o normách, možnosti 
verejného obstarávania a práva duševného 
vlastníctva v prioritných tretích krajinách.

Tieto opatrenia dopĺňajú, ale nezdvojujú 
činnosť členských štátov v tejto oblasti. 
Pred zavedením nových opatrení Komisia 
zváži existujúce podporné služby v tretích 
krajinách a osobitné potreby MSP 
v konzultácii s organizáciami 
zastupujúcimi MSP.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca síce súhlasí, že tento program by mal podporovať prístup k trhom mimo Únie 
špecifickými opatreniami, musí sa však zabezpečiť, aby tieto opatrenia nezdvojovali činnosti 



PR\905001SK.doc 31/70 PE489.639v03-00

SK

členských štátov.  Pred zavedením nových opatrení by Komisia preto mala zvážiť existujúce 
podporné služby v tretích krajinách a osobitné potreby MSP v konzultácii s organizáciami 
zastupujúcimi MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a
Enterprise Europe Network

1. Komisia udržuje svoju podporu sieti 
Enterprise Europe Network (ďalej len 
sieť) s cieľom poskytovať integrované 
služby na podporu podnikania najmä pre 
MSP. 
S ohľadom na preukázané skúsenosti 
a zručnosti existujúcich európskych 
podporných sietí pre podnikateľov sa 
finančná podpora môže udeliť sieťovým 
partnerom najmä na poskytovanie:
a) informácií a poradenstva, spätnej 
väzby, služieb obchodnej spolupráce 
a internacionalizácie na jednotnom trhu a 
v tretích krajinách.
b) služieb na inovácie a prenos 
technológií a znalostí;
c) služieb podnecujúcich účasť MSP na 
európskych programoch vrátane 
Horizontu 2020 a štrukturálnych fondov.
2. Podrobnosti o týchto službách sú 
stanovené v prílohe IIa.
3. Služby poskytované sieťou v mene 
iných úniových programov sa financujú 
z týchto programov.
4. V záujme prijatia ďalších opatrení na 
zlepšenie výkonu siete by Komisia mala 
zvážiť rôzne štruktúry riadenia a vzory 
používania v členských štátoch 
v spolupráci s organizáciami MSP .

Or. en
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Odôvodnenie

EEN potrebuje riadny právny základ. Tento článok a príloha II (nová) poskytuje podrobný 
opis úloh siete, rovnako ako v CIP. EEN by mala byť schopná vykonávať činnosť v mene a so
zdrojmi iných programov EÚ, ako tomu bude v prípade Horizontu 202 0, Zdá sa, že 
v niektorých členských štátoch existujú problémy, pokiaľ ide o riadenie a zavedenie siete.
Inventarizačné cvičenie by bolo užitočné na riešenie týchto problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom vykonávať program prijíma 
Komisia ročný pracovný program v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 16 ods. 2. V ročných pracovných 
programoch sa stanovujú sledované ciele, 
očakávané výsledky, metóda vykonávania 
a ich celková suma. Obsahujú aj opis akcií, 
ktoré sa majú financovať, s uvedením 
sumy pridelenej na každú akciu 
a orientačný harmonogram vykonávania, 
ako aj vhodné ukazovatele na 
monitorovanie účinnosti pri dosahovaní 
výsledkov a plnení cieľov. V prípade 
grantov zahŕňajú priority, základné 
hodnotiace kritériá a maximálnu mieru 
spolufinancovania.

1. S cieľom vykonávať program prijíma 
Komisia ročný pracovný program v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 16 ods. 2. V ročných pracovných 
programoch sa stanovujú sledované ciele 
na základe predchádzajúcej konzultácie 
príslušných zúčastnených strán vrátane 
organizácií zastupujúcich MSP. Ročné 
pracovné programy zahŕňajú tiež
očakávané výsledky, metóda vykonávania 
a ich celková suma. Obsahujú aj opis akcií, 
ktoré sa majú financovať, s uvedením 
sumy pridelenej na každú akciu 
a orientačný harmonogram vykonávania, 
ako aj vhodné ukazovatele na 
monitorovanie účinnosti pri dosahovaní 
výsledkov a plnení cieľov. V prípade 
grantov zahŕňajú priority, základné 
hodnotiace kritériá a maximálnu mieru 
spolufinancovania.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala konzultovať s príslušnými zainteresovanými stranami, vrátane organizácií 
zastupujúcich MSP v procese formulovania strategických cieľov ročného pracovného
programu. To by zabezpečilo, že opatrenia financované týmto programom budú reagovať na 
potreby svojej hlavnej cieľovej skupiny, ktorou sú MSP.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) posúdenia vplyvu opatrení Únie, ktoré 
majú osobitný význam z hľadiska 
konkurencieschopnosti podnikov, s cieľom 
určiť oblasti existujúcich právnych 
predpisov, ktoré treba zjednodušiť, alebo 
oblasti, v ktorých je potrebné navrhnúť 
nové legislatívne opatrenia;

(c) systematické posúdenia vplyvu opatrení 
Únie, ktoré majú osobitný význam 
z hľadiska konkurencieschopnosti 
podnikov, najmä MSP s osobitnou 
pozornosťou venovanou mikropodnikom
s cieľom určiť oblasti existujúcich 
právnych predpisov, ktoré treba 
zjednodušiť, alebo oblasti, v ktorých je 
potrebné navrhnúť nové legislatívne 
opatrenia;

Or. en

Odôvodnenie

Hodnotenia vplyvu by mali systematicky hodnotiť vplyv politických návrhov na 
konkurencieschopnosť podnikov ( tzv. test potvrdenia konkurencieschopnosti). Mali by tiež 
zahŕňať osobitnú časť o MSP (test MSP) a venovať osobitnú pozornosť mikropodnikom. SBA 
sa síce usiluje o zlepšenie podnikateľského prostredia pre všetky MSP, uznáva sa, že sú 
potrebné konkrétne iniciatívy a trvalé úsilie na to, aby mohli najmenšie firmy v Európe
realizovať svoj skutočný potenciál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) hodnotenie právnych predpisov 
ovplyvňujúcich podniky, špecifickú 
priemyselnú politiku a opatrenia súvisiace 
s konkurencieschopnosťou.

(d) hodnotenie právnych predpisov 
ovplyvňujúcich podniky, najmä MSP,
priemyselnú politiku a opatrenia súvisiace 
s konkurencieschopnosťou.

Or. en

Odôvodnenie

Hodnotenie právnych predpisov by malo osobitne zohľadniť MSP, ktoré predstavujú okolo 99 
% podnikov v Únii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia vypracúva ročnú správu 
o monitorovaní, v ktorej sa skúma 
efektívnosť a účinnosť podporovaných 
akcií z hľadiska finančného plnenia, 
výsledkov a ak je to možné, vplyvu. V 
správe sú zahrnuté informácie o výške 
výdavkov súvisiacich s oblasťou klímy a 
o vplyve podpory na ciele týkajúce sa 
zmeny klímy do takej miery, aby zber 
týchto informácií nespôsobil MSP 
neodôvodnenú administratívnu záťaž.

2. Komisia vypracúva ročnú správu 
o monitorovaní, v ktorej sa skúma 
efektívnosť a účinnosť podporovaných 
akcií z hľadiska finančného plnenia, 
výsledkov a ak je to možné, vplyvu. V 
správe sú zahrnuté základné informácie 
o príjemcoch grantov a anonymizované 
základné informácie o uchádzačoch 
o granty, ak sú k dispozícii. V správe sú 
zahrnuté aj informácie o výške výdavkov 
súvisiacich s oblasťou klímy a o vplyve 
podpory na ciele týkajúce sa zmeny klímy 
do takej miery, aby zber týchto informácií 
nespôsobil MSP neodôvodnenú 
administratívnu záťaž.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o príjemcoch grantov a uchádzačoch by boli vhodné na hodnotenie grantov 
poskytnutých v programe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vypracuje sa hodnotiaca správa 
o dlhodobých vplyvoch a udržateľnosti 
účinkov opatrení, z čoho sa bude čerpať 
pri rozhodnutí o možnom obnovení, 
zmene alebo pozastavení následného 
opatrenia.

4. Vypracuje sa ex-post hodnotiaca správa 
o dlhodobých vplyvoch a udržateľnosti 
účinkov opatrení

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Vypracúva sa súbor kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti ako základ pri 
posudzovaní rozsahu dosiahnutia cieľov 
akcií podporovaných v rámci programu. 
Merajú sa na základe vopred stanovených 
východiskových údajov odrážajúcich 
situáciu pred vykonávaním akcií.

5. Komisia v spolupráci s expertmi 
a príslušnými zúčastnenými stranami 
vrátane organizácií zastupujúcich MSP
vypracúva sa súbor kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti ako základ pri 
posudzovaní rozsahu dosiahnutia cieľov 
akcií podporovaných v rámci programu. 
Merajú sa na základe vopred stanovených 
východiskových údajov odrážajúcich 
situáciu pred vykonávaním akcií.

Or. en

Odôvodnenie

Podnety expertov a príslušných zúčastnených strán vrátane organizácií zastupujúcich MSP by 
sa mali využívať na vypracovanie platných a spoľahlivých ukazovateľov, ktoré by 
neprimerane nezaťažovali MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné nástroje v rámci programu sa 
používajú s cieľom uľahčiť prístup 
k financiám v prípade MSP orientovaných 
na rast. Finančné nástroje zahŕňajú nástroj 
vlastného imania a nástroj na poskytovanie 
záruk za pôžičky.

1. Finančné nástroje v rámci programu sa 
používajú s cieľom uľahčiť prístup 
k financiám MSP pri ich štarte a vo fáze 
rastu a transferu. Finančné nástroje 
zahŕňajú nástroj vlastného imania a nástroj 
na poskytovanie záruk za pôžičky.
Prideľovanie finančných prostriedkov 
rozličným nástrojom je založené na dopyte 
trhu a zohľadňujú sa pri ňom názory 
organizácií zastupujúcich MSP.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže podmienky na trhu sa môžu rýchlo meniť, je nutné zachovať vysokú pružnosť 
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prideľovania prostriedkov kapitálového a dlhového nástroja.  Organizácie zastupujúce MSP 
môžu poskytnúť cenné podnety pri rozhodovaní Komisie o tejto veci a malo by sa s nimi preto 
konzultovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Finančné nástroje pre MSP orientované 
na rast sa môžu prípadne skombinovať 
s inými finančnými nástrojmi zriadenými 
členskými štátmi a ich riadiacimi orgánmi 
v súlade s [článkom 33 ods. 1 písm. a) 
nariadenia (EÚ) č. XXX/201X (nové 
nariadenie o štrukturálnych fondoch] 
a grantmi financovanými Úniou, a to aj 
v rámci tohto nariadenia.

2. Finančné nástroje pre MSP sa môžu 
prípadne skombinovať s inými finančnými 
nástrojmi zriadenými členskými štátmi 
a ich riadiacimi orgánmi v súlade 
s [článkom 33 ods. 1 písm. a) nariadenia 
(EÚ) č. XXX/201X (nové nariadenie 
o štrukturálnych fondoch] a grantmi 
financovanými Úniou, a to aj v rámci tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Nástroj vlastného imania a nástroj na 
poskytovanie záruk za pôžičky dopĺňajú 
používanie finančných nástrojov 
členských štátov pre MSP v rámci 
kohéznej politiky a používanie finančných 
nástrojov členských štátov pre MSP 
v národných podporných programoch.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by sa mal tento text presunúť z prílohy II do článku 14. Nástroje by okrem 
toho mali byť doplnkom k finančným nástrojom pre MSP v národných podporných 
programoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Pri nástroji vlastného imania 
a nástroji na poskytovanie záruk za 
pôžičky je prípadne možné spojiť 
finančné zdroje členských štátov, ktoré sú 
pripravené prispieť časťou prostriedkov 
štrukturálnych fondov im pridelenou 
v súlade s [článkom 33 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o štrukturálnych fondoch].

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by sa mal tento text presunúť z prílohy II do článku 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Nástroj vlastného imania a nástroj na 
poskytovanie záruk za pôžičky sú v súlade 
s ustanoveniami o finančných nástrojoch 
stanovenými v nariadení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev1 a 
v delegovanom akte, ktorým sa 
nahrádzajú vykonávacie pravidlá.
______________
1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by sa mal tento text presunúť z prílohy II do článku 14.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Príjmy a vrátené platby týkajúce sa 
druhej časti programu veľmi rastúcich 
a inovačných MSPO podľa rozhodnutia 
EP a Rady z 24. októbra 2006 o zriadení 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie (2007 
až 2013)1 sa pridelia finančným nástrojom 
tohto programu.
______________
1 Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by sa mal tento text presunúť z prílohy II do článku 14. Príjmy a vrátené 
platby týkajúce sa GIF 2 sa prideľujú do finančných nástrojov tohto programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. Finančné nástroje pre MSP 
orientované na rast sa implementujú 
v súlade s príslušnými úniovými právnymi 
predpismi o štátnej pomoci.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by sa mal tento text presunúť z prílohy II do článku 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3d (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3d. Finančné nástroje v tomto programe 
fungujú v úzkej koordinácii s kapitálovým 
a dlhovým nástrojom pod Horizontom 
2020 a s cieľom vytvoriť jedinú časť pre 
MSP a sprostredkovateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca je znepokojený, že navrhované rozdelenie medzi COSME a Horizontom 2020 by 
mohlo viesť k ďalšej neefektívnosti a k administratívnemu zaťaženiu. Je preto nevyhnutné, aby 
nástroje oboch programov boli naozaj implementované ako časť jediného nástroja, ku 
ktorému by MSP a sprostredkovatelia mali prístup cez jedno miesto.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

článok 14a
Nástroj vlastného imania pre rast 

1. Nástroj vlastného imania pre rast 
(EFG) sa sústredí na finančné
prostriedky, ktoré poskytujú: podnikom vo 
fáze expanzie a rastu, najmä 
s cezhraničným pôsobením, rizikový 
kapitál a mezanínové financie, akými sú 
napríklad podriadené pôžičky a pôžičky 
s účasťou, pričom existuje možnosť 
investovať do fondov financujúcich 
počiatočnú fázu v spojení s nástrojom 
vlastného imania pre RDI v rámci 
programu Horizont 2020 a poskytnúť 
nástroje spoločných investícií pre 
podnikateľských anjelov. V prípade 
investícií v počiatočnom štádiu 
nepresahujú investície z EFG 20 % 
celkových úniových investícií okrem 
prípadov viacfázových fondov a fondov 
fondov, ak sa financovanie z EFG 
a nástroja vlastného imania pre RDI bude 
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poskytovať pomerným dielom na základe 
investičnej politiky fondov. Komisia sa 
vyhýba odkúpeniu (buy-out) alebo 
nahradeniu kapitálu s úmyslom rozložiť 
nadobudnutý podnik. Komisia môže 
vzhľadom na meniace sa podmienky na 
trhu rozhodnúť o zmene prahovej 
hodnoty predstavujúcej 20 %.
2. Nástroj vlastného imania programu –
nástroj vlastného imania pre rast (Equity 
Facility for Growth, EFG) – sa vykonáva 
ako časť jediného úniového finančného 
nástroja vlastného imania, 
prostredníctvom ktorého sa podporuje rast 
a výskum, vývoj a inovácie (research, 
development and innovation, RDI) 
podnikov z EÚ od počiatočnej fázy 
(vrátane zárodkovej fázy) po fázu rastu, 
s finančnou podporou programu Horizont 
2020 a tohto programu.
EFG používa rovnaký vykonávací 
mechanizmus ako nástroj vlastného 
imania pre RDI v rámci programu 
Horizont 202 0,
3. Podpora z EFG má podobu jednej 
z týchto investícií:
a) priamo Európskeho investičného fondu 
(EIF) alebo iných subjektov poverených 
vykonávaním v mene Komisie alebo
b)  verejnými a súkromnými fondmi 
fondov alebo investičnými nástrojmi 
investujúcimi cezhranične, ktoré sú 
zriadené EIF alebo inými subjektmi 
poverenými vykonávaním v mene Komisie 
spolu so súkromnými investormi a/alebo 
verejnými finančnými inštitúciami.
4. EFG investuje do 
sprostredkovateľských fondov rizikového 
kapitálu, ktoré investujú do MSP zvyčajne 
vo fáze expanzie a rastu. Investície 
v rámci EFG sú dlhodobé, čo predstavuje 
obvykle 5 až 15 ročné pozície vo fondoch 
rizikového kapitálu. V každom prípade 
nepresahuje trvanie investícií v rámci 
EFG 20 rokov od podpísania dohody 
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medzi Komisiou a subjektom povereným 
jej vykonaním.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu jasnosti by ustanovenia o EFG mali byť súčasťou článku. Dodatočný odkaz na 
fondy fondov v odseku 1 objasňuje, že COSME a Horizont 2020 stanovujú možnosť spoločnej 
podpory na financovanie cezhraničných rizikovokapitálových fondov fondov. Podpora z EFG 
zahŕňa tiež súkromné fondy fondov na pritiahnutie investorov zo súkromného sektora (odsek 3 
b)). EFG by mal môcť poskytovať možnosti spolufinancovania pre podnikateľských anjelov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 14b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 14b
Nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky 

1. Nástroj na poskytovanie záruk za 
pôžičky (LGF) je spravovaný EIF alebo 
inými subjektmi poverenými vykonávaním 
v mene Komisie. Nástroj poskytuje:
(a) protizáruky a ďalšie opatrenia 
s rozdelením rizika pre záručné systémy,
(b) priame záruky a ďalšie opatrenia 
s rozdelením rizika pre všetkých ďalších 
finančných sprostredkovateľov 
spĺňajúcich kritériá oprávnenosti;
2. Nástroj na poskytovanie záruk za 
pôžičky (LGF) sa vykonáva ako časť 
jediného dlhového finančného nástroja 
EÚ pre rast a RDI podnikov z EÚ, pričom 
sa používa rovnaký vykonávací 
mechanizmus ako pri časti týkajúcej sa 
MSP dlhového nástroja orientovanej na 
dopyt v rámci programu Horizont 2020 
(RSI II) podľa ďalej stanovených 
podmienok. Zabezpečí sa, aby boli všetci 
národní sprostredkovatelia oprávnení 
podľa RSI II.
3. Nástroj na poskytovanie záruk za 
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pôžičky pozostáva z:
(a) dlhového financovania 
prostredníctvom záruk vrátane 
podriadených pôžičiek, pôžičiek s účasťou 
alebo lízingu, ktoré znižujú osobitné 
ťažkosti, ktorým čelia MSP pri prístupe 
k financiám buď preto, že predstavujú 
vysoké riziko, alebo preto, že im chýba 
dostatočný dostupný kolaterál;
(b) sekuritizácia dlhových finančných 
portfólií MSP mobilizuje dodatočné 
dlhové financovanie MSP na základe 
príslušných dohôd o zdieľaní rizika 
s príslušnými inštitúciami. Podpora týchto 
transakcií je podmienená tým, že 
inštitúcie, ktoré sú originátorom, sa 
zaviažu použiť značnú časť výslednej 
likvidity alebo mobilizovaného kapitálu na 
nové pôžičky MSP v primeranom časovom 
období. Suma tohto nového dlhového 
financovania sa vypočíta vo vzťahu 
k sume portfóliového rizika krytého 
zárukou. Táto suma a obdobie sa 
dohodnú individuálne s každou 
inštitúciou, ktorá je originátorom.
4. LGF, s výnimkou pôžičiek 
v sekuritizovanom portfóliu, sa vzťahuje 
na pôžičky do výšky 150 000 EUR a 
s minimálnou splatnosťou 12 mesiacov. 
LGF kryje tiež pôžičky presahujúce 150 
000 EUR v prípadoch, ak MSP nespĺňajú 
kritériá oprávnenosti v rámci časti pre 
MSP v dlhovom nástroji programu 
Horizont 2020 a s minimálnou 
splatnosťou do 12 mesiacov. Finanční 
sprostredkovatelia sú povinní preukázať 
oprávnenosť MSP v rámci časti pre MSP 
v dlhovom nástroji programu Horizont 
2020 .
5. LGF je zostavený takým spôsobom, že 
bude možné podávať správu 
o podporovaných MSP, pokiaľ ide o počet 
aj objem pôžičiek.

Or. en
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Odôvodnenie

Existuje nedostatok financovania pre pôžičky určené MSP presahujúce 150 000 EUR, najmä 
pre podnikové transfery, ktoré by podľa názoru spravodajcu mal riešiť LGF. Aby mohli 
neinovačné spoločnosti využívať záruky na pôžičky presahujúce 150 000 EUR, spravodajca 
navrhuje, aby LGF kryl aj pôžičky nad 150 000 EUR v prípadoch, ak MSP neplnia kritériá 
oprávnenosti v rámci časti pre MSP v dlhovom nástroji programu Horizont 202 0,  RSI II by 
mal byť otvorený všetkým národným sprostredkovateľom, čo zrejme neplatí podľa RSI I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18, 
pokiaľ ide o zmeny podrobností 
špecifických akcií stanovených v prílohe 
II k tomuto nariadeniu, ak si to vyžaduje 
ekonomický a trhový vývoj, alebo v súlade 
s výsledkami dosiahnutými nástrojom na 
poskytovanie záruk za pôžičky (Loan 
Guarantee Facility, ďalej len „LGF) 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie 
a nástrojom rozdelenia rizika (Risk Sharing 
Instrument, ďalej len „RSI“) 7. rámcového 
programu pre finančný nástroj 
s rozdelením rizika.

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 18, 
pokiaľ ide o zmeny ukazovateľov v článku 
2 ods. 2 a prílohe I, zmeny rozpočtu 
finančných nástrojov v článku 4 ods. 1 
a samotných finančných nástrojov 
v článkoch 14, 14a a 14b, ak si to vyžaduje 
ekonomický a trhový vývoj, alebo v súlade 
s výsledkami dosiahnutými nástrojom na 
poskytovanie záruk za pôžičky (Loan 
Guarantee Facility, ďalej len „LGF) 
rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie 
a nástrojom rozdelenia rizika (Risk Sharing 
Instrument, ďalej len „RSI“) 7. rámcového 
programu pre finančný nástroj 
s rozdelením rizika.

Or. en

(Pozri články 4(1), 14, 14a (nový), 14b (nový))
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha I – Všeobecný cieľ – bod 1

Text predložený Komisiou
Všeobecný cieľ: 1. Posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie vrátane podnikov 

v sektore cestovného ruchu
Ukazovateľ vplyvu Terajšia situácia Dlhodobý cieľ a míľnik (2020)
Rast konkurencieschopnosti priemyslu 2009: -3,1%, 2008: - 0,3%, 2007: + 0,7% Ročný rast o 1 % a 5 % rast v roku 2015

2009: -3,1%

Zmena administratívneho zaťaženia MSP (počet 
dní na založenie nového podniku)

Počet dní na založenie nového MSP: 7 pracovných dní Zníženie počtu dní na založenie nového MSP: 3 
pracovné dni v roku 202 0,

Rast výrobnej produkcie EÚ 
v environmentálnych odvetviach (zmena oproti 
predchádzajúcemu roku v %)

Ročný rast 6 – 7 % v posledných rokoch Ročný rast priemerne o 8 % v nasledujúcom 
desaťročí; do roku 2015 je cieľom zvýšenie produkcie 
o 50 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Všeobecný cieľ: 1. Posilnenie udržateľnej konkurencieschopnosti podnikov z Únie, predovšetkým MSP
Ukazovateľ vplyvu Terajšia situácia Dlhodobý cieľ a míľnik (2020)
Zlepšená konkurencieschopnosť MSP Európskej 
únie v porovnaní s konkurencieschopnosťou 
MSP ich najväčších konkurentov (nárast 
konkurencieschopnosti priemyselných odvetví EÚ 
v porovnaní s hlavnými konkurentmi)

2009: -3,1%, 2008: - 0,3%, 2007: + 0,7% Ročný nárast o 1 %
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2009: -3,1%

Zníženie administratívneho zaťaženia MSP (počet 
dní a nákladov potrebných na založenie nového 
podniku)

Počet dní na založenie nového MSP v roku 2011: 6,5
pracovné dni Náklady na založenie podniku: 379 EUR

Zníženie počtu dní na založenie nového MSP: 3 
pracovné dni v roku 202 0, Náklady na založenie 
podniku: 100 EUR1

Energetická náročnosť priemyslu EÚ (konečná 
spotreba energie /HPH) (na 23 EÚ) 

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

Produktivita materiálov (HPH/tonu priamej 
materiálovej spotreby) (na 23 EÚ)

2000:  0,29, 2003:  0,30, 2005:  0,29, 2006:  0,30, 
2007:  0,30

2020

Nárast počtu MSP Únie, ktoré ponúkajú 
produkty alebo služby priaznivé pre životné 
prostredie 

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 V záveroch zo zasadnutia Rady pre 
konkurencieschopnosť z 31. mája 2011 bola výzva 
členským štátom, aby do roku 2012„znížili obdobie na 
založenie nového podniku na 3 dni a náklady na 
100 EUR‘

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha I – Všeobecný cieľ – bod 2

Text predložený Komisiou
Všeobecný cieľ: 2. Podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP
Ukazovateľ vplyvu Terajšia situácia Dlhodobý cieľ a míľnik (2020)
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Rast MSP z hľadiska pridanej hodnoty 
a zamestnancov

V roku 2010 vyprodukovali MSP viac než 58 % 
celkového obratu EÚ (HPH);

Cieľové zvýšenie hrubej pridanej hodnoty MSP o 4 % 
ročne; 

Spätná väzba od MSP a ďalších konečných 
príjemcov finančnej pomoci, pokiaľ ide 
o pridanú hodnotu, užitočnosť a relevantnosť 
programu (majú sa merať pri hodnoteniach 
programu) prostredníctvom siete Europe 
Enterprise Network (EEN) a internetových 
prieskumov

Celkový počet zamestnancov MSP: 87,5 milióna (67 % 
pracovných miest v súkromnom sektore v EÚ)

Ročný rast počtu zamestnancov v MSP o 1 %

Miera obratu MSP (založenia a uzavretia) 78 % spokojnosť a pozitívna spätná väzba, pokiaľ ide 
o pridanú hodnotu EEN

Zvýšenie spokojnosti s pridanou hodnotou EEN na 
viac než 80 %

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Všeobecný cieľ: 2. Podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP
Ukazovateľ vplyvu Terajšia situácia Dlhodobý cieľ a míľnik (2020)
Rast MSP z hľadiska pridanej hodnoty (Eurostat) V roku 2010 vyprodukovali MSP viac než 58 % 

celkového obratu EÚ (HPH);
Cieľové zvýšenie hrubej pridanej hodnoty MSP o 4 % 
ročne; 

Miera zamestnanosti v MSP (Eurostat) Celkový počet zamestnancov v MSP v roku 2010: 87,5 
milióna (67 % pracovných miest v súkromnom sektore 
v EÚ)

Ročný rast počtu zamestnancov v MSP o 1 %

Miera obratu MSP (nárast založenia nových 
podnikov a prenosu podnikov a zníženie uzavretia 
už založených podnikov)

Údaje sa doplnia Údaje sa doplnia

Zvýšenie podielu občanov Únie, ktorí by sa chceli 
stať samostatne zárobkovo činnými osobami

Údaje z rokov 2007 a 2009 sú stabilné na úrovni 45 % Zvýšený podiel občanov Únie, ktorí chcú byť 
samostatne zárobkovo činní na 50 – 55 % 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov 
v sektore cestovného ruchu – Činnosti na zvýšenie konkurencieschopnosti

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie 

vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017
Činnosti na zvýšenie 
konkurencieschopnosti
Počet prijatých opatrení na zjednodušenie. Program Komisie pre zjednodušenie bol aktualizovaný 

v roku 2010 a smeruje k zníženiu byrokracie o 25 % do 
roku 2012. Do roku 2010 sa ročne prijalo 5 opatrení na 
zjednodušenie.

Približne 7 opatrení na zjednodušenie ročne. 

Počet kontrol spôsobilosti v oblasti kvality 
a pridanej hodnoty činností

V roku 2010 sa zaviedli štyri kontroly spôsobilosti 
vrátane zainteresovaných strán v oblastiach politík pre 
životné prostredie, dopravu, zamestnanosť a priemysel. 
Spätná väzba zahŕňala aj pripomienky k právnym 
predpisom a pridanej hodnote činností.

Prístup spätnej väzby v oblasti kontrol spôsobilosti sa 
rozšíri na ďalšie politiky a bude viesť k zjednodušeniam 
s pozitívnym vplyvom, čo bude mať pozitívny vplyv na 
priemysel. Predpokladá sa až 12 kontrol spôsobilosti 
s cieľom zabezpečiť lepšiu reguláciu.

Miera, do akej si spoločnosti osvojili európske 
nástroje udržateľnej produkcie a produktov 
vrátane EMAS, environmentálnej značky 
a environmentálneho dizajnu.

Približne 35 000 osvedčení ISO 14001 EMS a 4500 
registrácií EMAS, 18 000 licencií na environmentálnu 
značku EÚ.

Významný počet spoločností monitoruje svoju 
výkonnosť, uplatňuje systémy environmentálneho 
manažérstva a dosahuje zlepšenie produktivity zdrojov 
a výsledkov v oblasti životného prostredia. Značnú časť 
produkcie tvoria zdrojovo efektívne produkty šetrné 
k životnému prostrediu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre udržateľnú konkurencieschopnosť podnikov z Únie predovšetkým 
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MSP
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (2017) Dlhodobý cieľ (2020)
Činnosti na zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
Cieľ (čistý) znížiť administratívne 
zaťaženie

Komisia v rámci 13 špecifických oblastí 
politiky identifikovala až 31 % 
administratívne zaťaženie podnikov 
Únie.

12 % čistého administratívneho 
zaťaženia by sa malo znížiť vo všetkých 
nových a existujúcich právnych 
nariadeniach Únie, ktoré majú vplyv na 
podniky v Únii.

25 % čistého administratívneho 
zaťaženia by sa malo znížiť vo 
všetkých nových a existujúcich 
právnych nariadeniach Únie, ktoré 
majú vplyv na podniky v Únii.

Počet prijatých opatrení na 
zjednodušenie.

Program Komisie pre zjednodušenie bol 
aktualizovaný v roku 2010 a smeruje 
k zníženiu byrokracie o 25 % do roku 
2012. Do roku 2010 sa ročne prijalo 5 
opatrení na zjednodušenie.

Približne 7 opatrení na zjednodušenie 
ročne.

Približne 7 opatrení na zjednodušenie 
ročne.

Počet kontrol spôsobilosti v oblasti 
kvality a pridanej hodnoty činností

V roku 2010 sa zaviedli štyri kontroly 
spôsobilosti vrátane zainteresovaných 
strán v oblastiach politík pre životné 
prostredie, dopravu, zamestnanosť 
a priemysel. Spätná väzba zahŕňala aj 
pripomienky k právnym predpisom 
a pridanej hodnote činností. 

Prístup spätnej väzby v oblasti kontrol 
spôsobilosti sa rozšíri na ďalšie politiky 
a bude viesť k zjednodušeniam 
s pozitívnym vplyvom, čo bude mať 
pozitívny vplyv na priemysel. 
Predpokladá sa až 12 kontrol spôsobilosti 
s cieľom zabezpečiť lepšiu reguláciu.

Prístup spätnej väzby v oblasti kontrol 
spôsobilosti sa rozšíri na ďalšie 
politiky a bude viesť 
k zjednodušeniam s pozitívnym 
vplyvom, čo bude mať pozitívny vplyv 
na priemysel. Predpokladá sa až 15 
kontrol spôsobilosti s cieľom 
zabezpečiť lepšiu reguláciu.

Zvýšený počet členských štátov 
využívajúcich test potvrdenia 
konkurencieschopnosti: 

Počet členských štátov využívajúcich test 
potvrdenia konkurencieschopnosti: 0

Počet členských štátov využívajúcich test 
potvrdenia konkurencieschopnosti: 10

Počet členských štátov využívajúcich 
test potvrdenia 
konkurencieschopnosti: 28

Miera, do akej si spoločnosti osvojili
európske nástroje udržateľnej 
produkcie a produktov vrátane 
EMAS, environmentálnej značky 
a environmentálneho dizajnu.

Približne 35 000 osvedčení ISO 14001 
EMS a 4500 registrácií EMAS, 18 000 
licencií na environmentálnu značku EÚ.

Významný počet spoločností monitoruje 
svoju výkonnosť, uplatňuje systémy 
environmentálneho manažérstva.

Významný počet spoločností 
monitoruje svoju výkonnosť, 
uplatňuje systémy environmentálneho 
manažérstva.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov 
v sektore cestovného ruchu – Rozvoj politiky pre MSP

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre udržateľnú konkurencieschopnosť podnikov z Únie 

predovšetkým MSP
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017
Rozvoj politiky pre MSP
Počet členských štátov využívajúcich test MSP Počet členských štátov využívajúcich test MSP: 

15 SP
Počet členských štátov využívajúcich test MSP: 21 SP

Intenzívnejšia celoeurópska publicita 
Európskych podnikateľských cien pomocou 
mediálnych publikácií/výstrižkov vo všetkých 
členských štátoch

Počet mediálnych publikácií/výstrižkov vo 
všetkých členských štátoch: 60 v roku 2010

Počet mediálnych publikácií/výstrižkov vo všetkých 
členských štátoch: 80

Skrátenie času na založenie podniku 
a zjednodušenie pre nové podniky

Skrátenie času na založenie podniku: 7 
pracovných dní

Skrátenie času na založenie podniku: 5 pracovných 
dní

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre udržateľnú konkurencieschopnosť podnikov z Únie predovšetkým 

MSP
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (2017) Dlhodobý cieľ (2020)
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Rozvoj politiky pre MSP
Počet členských štátov využívajúcich 
test MSP

Počet členských štátov využívajúcich test 
MSP: 15 SP

Počet členských štátov využívajúcich test 
MSP: 21 SP

Počet členských štátov využívajúcich 
test MSP: 28 SP

Intenzívnejšia celoeurópska publicita 
Európskych podnikateľských cien 
pomocou mediálnych 
publikácií/výstrižkov vo všetkých
členských štátoch

Počet mediálnych publikácií/výstrižkov 
vo všetkých členských štátoch: 60 v roku 
2010

Počet mediálnych publikácií/výstrižkov 
vo všetkých členských štátoch: 80

Počet mediálnych 
publikácií/výstrižkov vo všetkých 
členských štátoch: 100

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov 
v sektore cestovného ruchu – Nové podnikové koncepcie

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie 

vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017
Nové podnikateľské koncepcie
Počet nových výrobkov/služieb na trhu Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na analytickú prácu 

obmedzeného rozsahu.
Cieľ pre kumulatívny počet nových produktov/služieb 
je 5 v roku 2017 (so zvýšením na 15 v roku 2018 a 25 
v roku 2019).

Objem dodatočného vývozu a zodpovedajúce 
peňažné sumy

Pri vývoze sa v roku 2017 ešte neočakáva žiadny 
vplyv. Podiel vývozu prvej generácie zúčastňujúcich 
sa MSP sa prejaví v roku 2018 s cieľovým zvýšením 
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o 20 %.

Spätná väzba od zainteresovaných strán, pokiaľ ide 
o kvalitu a pridanú hodnotu činností

Najmenej 70 % MSP zúčastňujúcich sa v roku 2014 
vyjadrí v prieskume na konci roka 2017 pozitívny 
vplyv na svoj obrat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre udržateľnú konkurencieschopnosť podnikov z Únie predovšetkým 

MSP
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (2017) Dlhodobý cieľ (2020)
Nové podnikové koncepcie
Počet nových výrobkov/služieb na 
trhu

Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na 
analytickú prácu obmedzeného rozsahu.

Cieľ pre kumulatívny počet nových 
produktov/služieb je 5 v roku 2017.

Cieľ pre kumulatívny počet nových 
produktov/služieb je 30 v roku 202 0,

Objem dodatočného vývozu 
a zodpovedajúce peňažné sumy

Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na 
analytickú prácu obmedzeného rozsahu.

Pri vývoze sa v roku 2017 ešte neočakáva 
žiadny vplyv. Podiel vývozu prvej 
generácie zúčastňujúcich sa MSP sa 
prejaví v roku 2018 s cieľovým zvýšením 
o 20 %.

Podiel vývozu zúčastnených MSP 
v roku 2020 by mal dosiahnuť cieľ 
20 %.

Spätná väzba od zainteresovaných 
strán, pokiaľ ide o kvalitu a pridanú 
hodnotu činností

Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na 
analytickú prácu obmedzeného rozsahu.

Najmenej 70 % MSP zúčastňujúcich sa 
v roku 2014 vyjadrí v prieskume na konci 
roka 2017 pozitívny vplyv na svoj obrat.

Minimálne 80 % MSP zúčastňujúcich 
sa v roku 2014 vyjadrí v prieskume na 
konci roka 2020 pozitívny vplyv na 
svoj obrat.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie vrátane podnikov 
v sektore cestovného ruchu – Cestovný ruch

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie 

vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017

Cestovný ruch Počet žiadostí o financovanie (na všetky výzvy na 
predloženie návrhov) spolu: približne 75 ročne (priemer 
za rok 2011)

Počet žiadostí o financovanie (na všetky výzvy na 
predloženie návrhov) spolu: viac než 100 ročne

Počet žiadostí o financovanie

Percentuálny podiel MSP (a trend) v oblasti 
žiadostí o poskytnutie finančných príležitostí 
v súvislosti s cestovným ruchom

Doteraz neboli MSP priamo určené žiadne výzvy na 
predloženie návrhov

30 % výziev na predloženie návrhov priamo určených 
MSP

Počet subjektov prijímajúcich označenie kvality 
európskeho cestovného ruchu

Doteraz neprijal európske označenie kvality cestovného 
ruchu žiadny subjekt (akcia sa pripravuje)

50 % pokrytie hodnotiacich schém oprávnených na 
účasť v projekte označenie kvality európskeho 
cestovného ruchu

Počet destinácií prijímajúcich modely rozvoja 
udržateľného cestovného ruchu podporované 
prostredníctvom Európskych vysokokvalitných 
destilácií

98 (priemerne 20 za rok – 10 v roku 2007, 20 v roku 
2008, 22 v roku 2009, 25 v roku 2010, 21 v roku 2011) 

Najmenej 200 destinácií prijímajúcich modely 
rozvoja udržateľného cestovného ruchu 
podporované prostredníctvom Európskych 
vysokokvalitných destinácií (do 30 ročne).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
vypúšťa sa vypúšťa sa vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín – Podpora podnikania

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Podpora podnikania, a to aj v rámci špecifických cieľových skupín
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017
Podpora podnikania
Spätná väzba, pokiaľ ide o verejné vnímanie 
podnikania (% občanov EÚ, ktorí by sa radi stali 
samostatne zárobkovo činnými osobami, merané 
Eurobarometrom)

Údaje z rokov 2007 a 2009 sú stabilné na úrovni 45 % Zvýšenie podielu občanov EÚ, ktorí by sa radi stali 
samostatne zárobkovo činnými osobami, na 50 %

Počet štátov vykonávajúcich riešenia v oblasti 
podnikania vypracované na úrovni EÚ

Počet štátov vykonávajúcich riešenia v oblasti 
podnikania vypracované na úrovni EÚ: 22 (2010)

Počet štátov vykonávajúcich riešenia v oblasti 
podnikania vypracované na úrovni EÚ: 25

Počet vnútroštátne spravovaných programov 
dostupných pre MSP z iných členských štátov

Počet vnútroštátne spravovaných programov 
dostupných pre MSP z iných členských štátov: 5

Počet vnútroštátne spravovaných programov dostupných 
pre MSP z iných členských štátov: 10

Počet prijatých opatrení na zjednodušenie pre 
MSP. 

5 opatrení na zjednodušenie ročne (2010) Približne 7 opatrení na zjednodušenie ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Špecifický cieľ: Podpora podnikania 
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (2017) Dlhodobý cieľ (2020)
Podpora podnikania
 Zvýšený počet členských štátov 
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implementujúcich podnikateľské 
riešenia založené na osvedčených 
postupoch identifikovaných 
prostredníctvom programu COSME

Počet členských štátov zavádzajúcich 
podnikateľské riešenia: 22 (2010)

Počet členských štátov zavádzajúcich 
podnikateľské riešenia: 25

Počet členských štátov zavádzajúcich 
podnikateľské riešenia: 28.

Zvýšený počet vnútroštátne 
spravovaných programov dostupných 
pre MSP z iných členských štátov

Počet vnútroštátne spravovaných 
programov dostupných pre MSP 
z iných členských štátov: 5

Počet vnútroštátne spravovaných 
programov dostupných pre MSP 
z iných členských štátov: 10

Počet vnútroštátne spravovaných 
programov dostupných pre MSP z iných 
členských štátov: 15.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania a k dlhovým financiám – Finančné nástroje pre 
rast

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe vlastného imania dlhových financií
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017
Finančné nástroje pre rast
Počet firiem prijímajúcich záruky za pôžičku (úver) 
a hodnota pôžičiek

Navrhované nástroje sa ešte nezaviedli a nie sú rovnaké 
ako terajšie nástroje, takže údaje týkajúce sa terajších 
nástrojov nemusia byť porovnateľné.

Počet firiem prijímajúcich záruky za pôžičku (úver) 
(+/–95 000) a hodnota pôžičiek (+/–10,7 miliardy
EUR)

Počet firiem podporovaných rizikovým kapitálom 
a hodnota investícií (z toho cezhraničných 
obchodov)

Počet firiem podporovaných rizikovým kapitálom: 
(+/–180) a hodnota investícií (+/–220 miliónov EUR)



PR\905001SK.doc 55/70 PE489.639v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu MSP k financiám 
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (2017) Dlhodobý cieľ (2020)
Finančné nástroje pre rast
Počet firiem prijímajúcich pôžičky 
(úver) čerpajúci z programu
a hodnota pôžičiek

K 31. decembru 2011 bola mobilizovaná 
suma vo výške 10,2 miliardy EUR 
predstavujúca pôžičky pre 171 000 MSP 
(SMEG).

Počet firiem prijímajúcich záruky za 
pôžičku (úver) (+/–145 000) a hodnota 
pôžičiek (+/–19,6 miliardy EUR)

Počet firiem prijímajúcich záruky za 
pôžičku (úver) (+/–350 000) a hodnota 
pôžičiek (+/–25 miliárd EUR)

Počet firiem prijímajúcich investície 
rizikového kapitálu v rámci 
programu a celkový investovaný 
objem

K 31. decembru 2011 bola mobilizovaná 
suma rizikového kapitálu vo výške 1,9 
miliardy EUR predstavujúca pôžičky pre 
194 MSP (GIF).

Počet firiem prijímajúcich investície 
rizikového kapitálu v rámci programu 
a celkový investovaný objem: (+/- 240) 
a celková hodnota investícií (+/- 2,0 
miliardy EUR)

Počet firiem prijímajúcich investície 
rizikového kapitálu v rámci programu 
a celkový investovaný objem: (+/- 560) 
a celková hodnota investícií (+/- 4,7 
miliardy EUR)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo – Enterprise Europe Network

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Počet podpísaných dohôd o partnerstve Podpísané dohody o partnerstve: 1 950 (2010) Podpísané dohody o partnerstve: 3 000/rok
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Väčšie uznávanie siete ako známky a známkovej 
kultúry (napr. informovanosť o známke medzi 
MSP)

Väčšie uznávanie siete ako známky a známkovej 
kultúry: zatiaľ nemerané

Väčšie uznávanie siete ako známky a známkovej kultúry: 30 
% MSP dosiahnutých

Miera spokojnosti klientov (% MSP, ktoré uvádzajú 
spokojnosť, PH špecifickej služby)

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich 
spokojnosť, PH špecifickej služby): 78%

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich spokojnosť, 
PH špecifickej služby): >80%

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 435 000 
(2010)

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 500 000/rok

Počet MSP zúčastňujúcich sa na 
sprostredkovateľských podujatiach a služobných 
cestách spoločností

Počet MSP zúčastňujúcich sa na 
sprostredkovateľských podujatiach a služobných 
cestách spoločností: 45 000 (2010)

Počet MSP zúčastňujúcich sa na sprostredkovateľských 
podujatiach a služobných cestách spoločností: 60 000/rok

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (2017) Dlhodobý cieľ (2020)
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
Počet podpísaných dohôd 
o partnerstve

Podpísané dohody o partnerstve: 1 1 
950 (2010)

Podpísané dohody o partnerstve: 
2 200/rok

Podpísané dohody o partnerstve: 2 500/rok

Väčšie uznávanie siete ako značky 
medzi MSP (napr. informovanosť 
o značke medzi MSP)

Väčšie uznávanie siete ako značky 
medzi MSP : zatiaľ nemerané. 
Vykoná sa prieskum.

Väčšie uznávanie siete ako značky 
medzi MSP : dosiahnutých 20 %
v porovnaní s pôvodnými výsledkami 
prieskumu.

Väčšie uznávanie  
siete ako značky medzi MSP:  dosiahnutých 30 
% v porovnaní s pôvodnými výsledkami 
prieskumu.

Miera spokojnosti klientov (% MSP, 
ktoré uvádzajú spokojnosť, PH 
špecifickej služby)

Miera spokojnosti klientov (% MSP 
uvádzajúcich spokojnosť, PH 
špecifickej služby): 78%

Miera spokojnosti klientov (% MSP 
uvádzajúcich spokojnosť, PH 
špecifickej služby): >80%

Miera spokojnosti klientov (% MSP 
uvádzajúcich spokojnosť, PH špecifickej 
služby): >80%

Počet MSP prijímajúcich podporné 
služby:

Počet MSP prijímajúcich podporné 
služby: 435 000 (2010)

Počet MSP prijímajúcich podporné 
služby: 470 000/rok

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 500 
000/rok

Počet MSP zúčastňujúcich sa na 
sprostredkovateľských podujatiach 
a služobných cestách spoločností

Počet MSP zúčastňujúcich sa na 
sprostredkovateľských podujatiach 
a služobných cestách spoločností: 45 

Počet MSP zúčastňujúcich sa na 
sprostredkovateľských podujatiach 
a služobných cestách spoločností: 

Počet MSP zúčastňujúcich sa na 
sprostredkovateľských podujatiach 
a služobných cestách spoločností: 50 000/rok
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000 (2011) 48 000/rok

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Príloha I (tabuľka) – Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo – Podpora podnikania MSP na trhoch mimo EÚ

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) v roku 2017
Podpora podnikania MSP na trhoch 
mimo EÚ
Podiel (%) MSP zapojených do medzinárodných 
činností (vývoz, dovoz, priame zahraničné 
investície a iné činnosti) mimo EÚ

13 % (2009) 17 % (2017)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (2017) Dlhodobý cieľ (2020)
Podpora podnikania MSP na 
vnútornom trhu a na trhoch 
mimo EÚ
Podiel (%) MSP zapojených do 
medzinárodných činností (vývoz, 

25 % MSP vyváža na vnútorný trh, 13 
% mimo Únie (na obdobie 2006 –

27 % MSP vyváža na vnútorný trh, 15 
% mimo EÚ 

30 % MSP vyváža na vnútorný trh, 17 % 
mimo Únie) 
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dovoz, priame zahraničné investície 
a iné činnosti) mimo EÚ

2008)1

_________________
1 Údaje zo štúdie Internationalisation 
of European SMEs", EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/p
olicies/sme/market-
access/files/internationalisation
_of_european_smes_final_en.p
df

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Príloha I – Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo– Medzinárodná priemyselná spolupráca

Text predložený Komisiou
Špecifický cieľ: Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (výsledok) 

v roku 2017
Medzinárodná priemyselná spolupráca
Počet prípadov zlepšeného zosúladenia predpisov EÚ 
a tretích krajín týkajúcich sa priemyselných produktov

Odhaduje sa, že pri spolupráci v oblasti 
predpisov s hlavnými obchodnými partnermi 
(Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, 
Rusko, Kanada, India) existujú v priemere 2 

3 relevantné oblasti značného 
zosúladenia technických predpisov 
s hlavnými obchodnými partnermi 
(Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, 
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relevantné oblasti so značným zosúladením 
technických predpisov.

Rusko, Kanada, India) (2017).

Počet oblastí a osvedčených postupov iniciatívy EÚ Small 
Business Act, ktoré sa zaviedli v susedských 
a kandidátskych krajinách 

Odhaduje sa, že v troch politických regiónoch 
[región kandidátske krajiny, región susedstvo 
East (východ) a región susedstvo MED 
(Stredozemie)] boli v týchto krajinách 
v priemere regulované najmenej 3 z 10 
politických oblastí iniciatívy SBA .

5 politických oblastí iniciatívy SBA 
v troch politických regiónoch (región 
kandidátske krajiny, región susedstvo 
East a región susedstvo MED) (2017)

Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh Parlamentu
Osobitný cieľ Zlepšenie prístupu na trhy vnútri Únie a celosvetovo
Ukazovateľ výsledku Posledný známy výsledok Strednodobý cieľ (2017) Dlhodobý cieľ (2020)
Medzinárodná priemyselná 
spolupráca
Počet prípadov zlepšeného 
zosúladenia predpisov EÚ 
a tretích krajín týkajúcich sa 
priemyselných produktov

Odhaduje sa, že pri spolupráci 
v oblasti predpisov s hlavnými 
obchodnými partnermi (Spojené 
štáty, Japonsko, Čína, Brazília, 
Rusko, Kanada, India) existujú 
v priemere 2 relevantné oblasti so 
značným zosúladením technických 
predpisov.

3 relevantné oblasti značného 
zosúladenia technických 
predpisov s hlavnými 
obchodnými partnermi (Spojené 
štáty, Japonsko, Čína, Brazília, 
Rusko, Kanada, India) (2017).

4 relevantné oblasti značného 
zosúladenia technických predpisov 
s hlavnými obchodnými partnermi 
(Spojené štáty, Japonsko, Čína, 
Brazília, Rusko, Kanada, India) 
(2017).

Počet oblastí a osvedčených 
postupov iniciatívy EÚ Small 
Business Act, ktoré sa zaviedli 
v susedských a kandidátskych 
krajinách 

Odhaduje sa, že v troch politických 
regiónoch [región kandidátske 
krajiny, región susedstvo East 
(východ) a región susedstvo MED 
(Stredozemie)] boli v týchto 
krajinách v priemere regulované 
najmenej 3 z 10 politických oblastí 
iniciatívy SBA .

5 politických oblastí iniciatívy 
SBA v troch politických 
regiónoch (región kandidátske 
krajiny, región susedstvo East 
a región susedstvo MED) (2017).

5 politických oblastí iniciatívy SBA 
v troch politických regiónoch 
(región kandidátske krajiny, región 
susedstvo East a región susedstvo 
MED)) (2017).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA II vypúšťa sa
Akcie na zlepšenie prístupu MSP 
k financiám
1. Akcie na zlepšenie prístupu MSP 
k financiám zahŕňajú nástroj vlastného 
imania a nástroj na poskytovanie záruk za 
pôžičky.
2. Nástroj vlastného imania programu pre 
konkurencieschopnosť a MSP, nástroj 
vlastného imania pre rast (Equity Facility 
for Growth, ďalej len „EFG“), sa 
vykonáva ako časť jediného finančného 
nástroja vlastného imania EÚ 
podnecujúceho rast a výskum, vývoj 
a inovácie (research, development and 
innovation, RDI) podnikov z EÚ od 
počiatočnej fázy (vrátane predštartovacej 
fázy) po fázu rastu, s finančnou podporou 
z programu Horizont 2020 a tohto 
programu.
EFG používa rovnaký vykonávací 
mechanizmus ako nástroj vlastného 
imania pre RDI v rámci programu 
Horizont 2020, podľa ďalej stanovených 
podmienok.
3. Nástroj na poskytovanie záruk za 
pôžičky (LGF) sa vykonáva ako časť 
jediného dlhového finančného nástroja 
EÚ pre rast a RDI podnikov z EÚ, pričom 
sa používa rovnaký vykonávací 
mechanizmus ako pri časti týkajúcej sa 
MSP dlhového nástroja orientovanej na 
dopyt v rámci programu Horizont 2020 
(RSI II) podľa ďalej stanovených 
podmienok.
4. Nástroj vlastného imania a nástroj na 
poskytovanie záruk za pôžičky sú v súlade 
s ustanoveniami o finančných nástrojoch 
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v nariadení o rozpočtových pravidlách a 
v delegovanom akte, ktorým sa 
nahrádzajú vykonávacie pravidlá, a 
s podrobnejšími špecifickými 
požiadavkami týkajúcimi sa spravovania, 
ktoré sa majú stanoviť v usmernení 
Komisie.
5. Nástroj vlastného imania a nástroj na 
poskytovanie záruk za pôžičky sú 
komplementárne s používaním 
finančných nástrojov pre MSP členskými 
štátmi v rámci politiky súdržnosti.
6. Pri nástroji vlastného imania a nástroji 
na poskytovanie záruk za pôžičky je 
prípadne možné spojiť finančné zdroje 
členských štátov, ktoré sú pripravené 
prispieť časťou prostriedkov 
štrukturálnych fondov im pridelenou 
v súlade s [článkom 33 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o štrukturálnych fondoch].
7. Príjmy a vrátené platby týkajúce sa FRI 
2 v rámci rámcového programu 
pre konkurencieschopnosť a inovácie 
(rozhodnutie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1639/2006/ES) sa prideľujú 
programu pre konkurencieschopnosť 
a MSP.
8. Finančné nástroje pre MSP 
orientované na rast sa implementujú 
v súlade s príslušnými pravidlami štátnej 
pomoci EÚ.
Nástroj vlastného imania pre rast (EFG)
1. Nástroj EFG sa zameriava na fondy, 
ktoré poskytujú podnikom vo fáze 
expanzie a rastu, najmä s cezhraničným 
pôsobením, rizikový kapitál a mezanínové
financie, akými sú napríklad podriadené 
pôžičky a pôžičky s účasťou, pričom 
existuje možnosť investovať do podnikov 
v počiatočnej fáze v spojení s nástrojom 
vlastného imania pre RDI v rámci 
programu Horizont 202 0, V poslednom 
uvedenom prípade investície z EFG 
nepresahujú 20 % celkových investícií 
EÚ, okrem prípadov viacfázových fondov, 
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keď sa bude financovanie z EFG 
a nástroja vlastného imania pre RDI 
poskytovať pomerným dielom, na základe 
investičnej politiky fondov. Pri EFG sa 
zabraňuje odkúpeniu (buy-out) alebo 
nahradeniu kapitálu s úmyslom rozložiť 
nadobudnutý podnik. Komisia môže 
vzhľadom na meniace sa podmienky na 
trhu rozhodnúť o zmene prahovej 
hodnoty predstavujúcej 20 %.
2. Podpora má podobu jednej z týchto 
investícií:
(a) priamo Európskym investičným 
fondom (EIF) alebo inými subjektmi 
poverenými vykonávaním v mene Komisie 
alebo
(b) fondmi fondov alebo investičnými 
nástrojmi investujúcimi cezhranične, 
ktoré sú zriadené EIF alebo inými 
subjektmi poverenými vykonávaním 
v mene Komisie spolu so súkromnými 
investormi a/alebo vnútroštátnymi 
verejnými finančnými inštitúciami.
Nástroj na poskytovanie záruk za pôžičky 
(LGF)
1. LGF je spravovaný EIF alebo inými 
subjektmi poverenými vykonávaním 
v mene Komisie. Nástroj poskytuje:
protizáruky a ďalšie opatrenia 
s rozdelením rizika pre záručné systémy,
priame záruky a ďalšie opatrenia 
s rozdelením rizika pre všetkých ďalších 
finančných sprostredkovateľov 
spĺňajúcich kritériá oprávnenosti.
2. Nástroj LGF tvoria tieto dve akcie:
prvá akcia, dlhové financovanie 
prostredníctvom pôžičiek, vrátane 
podriadených pôžičiek a pôžičiek 
s účasťou, alebo lízingu, znižuje osobitné 
ťažkosti, ktorým MSP čelia pri prístupe 
k financiám, buď preto, že predstavujú 
vysoké riziko, alebo preto, že im chýba 
dostatočný kolaterál,
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druhá akcia, sekuritizácia dlhových 
finančných portfólií MSP, mobilizuje 
dodatočné dlhové financovanie MSP na 
základe vhodných opatrení s rozdelením 
rizika s cieľovými inštitúciami. Podpora 
týchto transakcií je podmienená tým, že 
inštitúcie, ktoré sú originátorom, sa 
zaviažu použiť značnú časť výslednej 
likvidity alebo mobilizovaného kapitálu na 
nové pôžičky MSP v primeranom časovom 
období. Výška tohto nového dlhového 
financovania sa vypočítava vo vzťahu 
k výške zaručeného portfóliového rizika 
a spolu s časovým obdobím sa vyjednáva 
osobitne s každou inštitúciou, ktorá je 
originátorom.
LGF, s výnimkou pôžičiek 
v sekuritizovanom portfóliu, sa vzťahuje 
na pôžičky do výšky 150 000 EUR a 
s minimálnou splatnosťou 12 mesiacov. 
LGF je zostavený takým spôsobom, že 
bude možné podávať správu 
o podporovaných inovačných MSP, 
pokiaľ ide o počet aj objem pôžičiek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia
Podrobnosti služieb poskytovaných sieťou 

Enterprise Europe Network uvedených 
v článku 9a

1. Informácie, spätná väzba, služby 
obchodnej spolupráce 
a internacionalizácie na jednotnom trhu a 
v tretích krajinách:
(a) šírenie informácií o fungovaní 
a príležitostiach na vnútornom trhu pre 
tovar a služby vrátane príslušných 
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úniových právnych predpisov, noriem 
a možností verejného obstarávania, 
prístupu k financiám a zvyšovaniu 
udržateľnosti MSP.
(b) proaktívna propagácia iniciatív, politík 
a programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
MSP a poskytovanie informácií MSP 
o postupoch podávania žiadostí pri 
takýchto programoch;
(c) využívanie nástrojov na meranie 
vplyvu existujúcich právnych predpisov 
na MSP,
(d) prispievanie k uskutočňovaniu štúdií 
hodnotenia vplyvu Komisiou;
(e) využívanie ďalších náležitých 
prostriedkov na zapojenie MSP do 
úniového rozhodovacieho procesu,
(f) pomoc MSP pri rozvíjaní 
cezhraničných činností a sietí na 
medzinárodnej úrovni,
(g) podporovanie MSP pri hľadaní 
dôležitých partnerov zo súkromného alebo 
verejného sektora prostredníctvom 
primeraných nástrojov.
2. Služby na inovácie a na prenos 
technológií a znalostí:
a) šírenie informácií a zvyšovanie 
povedomia so zreteľom na politiky 
v oblasti inovácií, legislatívy a podporných 
programov,
(b) účasť na šírení a na využívaní 
výsledkov výskumu,
(c) poskytovanie maklérskych služieb na 
prenos technológií a know-how ako aj na 
vytváranie partnerstiev medzi všetkými 
typmi aktérov inovácií;
(d) podporovanie podnikov, osobitne MSP 
v schopnosti inovovať;
(e) uľahčovanie prepojenia na iné služby 
v oblasti inovácií vrátane služieb 
súvisiacich s duševným vlastníctvom.
3. Služby podnecujúce účasť MSP na 
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Horizonte 2020:
(a) zvyšovanie povedomia medzi MSP 
o Horizonte 2020,
(b) pomoc MSP pri určovaní ich potrieb 
v oblasti výskumu a technického rozvoja 
a pri hľadaní dôležitých partnerov,
(c) pomoc MSP pri príprave a koordinácii 
návrhov projektov na účasť na programe 
Horizont 202 0,

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné vymedziť ciele EEN v podrobnom zozname v tomto nariadení. V spojení s článkom 
9a (novým)o EEN poskytuje táto podrobný opis úloh siete, rovnako ako v CIP. Spravodajca
navrhuje, aby sieť okrem úloh v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie tiež
poskytovala informácie o prístupe k financovaniu a zvyšovanie udržateľnosti malých 
a stredných podnikov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Celosvetovú konkurencieschopnosť európskych malých a stredných podnikov (MSP) 
oslabujú zlyhania trhu, politiky a inštitúcií, ako sú nedostatočný prístup k finančným 
prostriedkom, nedostatočný prístup na trhy a regulačné zaťaženie.  V dôsledku toho vykazujú 
MSP v EÚ nižšiu produktivitu a pomalší rast než ich konkurenti inde na svete a majú nižšiu 
schopnosť úspešne sa prispôsobovať zmenám než väčšie podniky v Európe. Tieto ťažkosti 
ešte viac zhoršila hospodárska kríza z roku 2008, ktorá má na malé a stredné podniky 
neprimeraný vplyv. 

V súčasnom viacročnom finančnom rámci EÚ financuje opatrenia na podporu podnikania 
a inovácií a presadzuje rozvoj a rast MSP prostredníctvom programu pre podnikanie 
a inovácie (EIP), teda jedného z troch pilierov rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).  V budúcom VFR (2014 – 2020) nahradí EIP 
program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME). Po 
rozhodnutí o zblížení výskumu a inovácií Európska komisia (EK) navrhla preniesť činnosti 
spojené s inováciami zo EIP do programu Horizont 2020, t.j. do nového rámcového programu 
pre výskum a inovácie. COSME sa bude sústrediť na konkurencieschopnosť, rast 
a podnikanie.

Spravodajca veľmi víta návrh programu COSME, ktorý je jediný výdavkový program EÚ 
špecificky zameraný na podporu MSP. Na ďalšie vylepšenie návrhu by rád predložil 
nasledujúce všeobecné a špecifické pripomienky:

Všeobecné pripomienky 

1. Zameranie na znižovanie administratívnej záťaže, prístup k finančným 
prostriedkom a prístup na trhy
Vzhľadom na svoj obmedzený rozpočet by sa mal program COSME zameriavať na opatrenia 
s najväčším vplyvom a pákovým efektom.  Spravodajca navrhuje sústrediť sa na tri oblasti: 
znižovanie administratívnej záťaže, prístup k finančným prostriedkom a prístup na trhy.

Po úspešnom akčnom programe na znižovanie administratívnej záťaže v EÚ potrebuje EÚ 
nový, ambicióznejší cieľ znižovania do roku 2020 a program COSME by mal intenzívnejšie 
podporovať činnosť skupiny nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť 
administratívnej záťaže. 

Následkom finančnej a hospodárskej krízy sa prístup k finančným prostriedkom stal hlavnou 
obavou európskych MSP, pretože banky sú zdržanlivejšie v poskytovaní pôžičiek a investori 
nie sú ochotní toľko riskovať. Finančné nástroje EIP úspešne pomáhajú MSP pri 
zabezpečovaní finančných prostriedkov, majú značný pákový efekt a prispievajú k nárastu 
obratu a počtu pracovných miest a mali by pokračovať v rámci programu COSME. 

rístup na trhy v Európe a tretích krajinách by mal byť tretia prioritná oblastí programu 
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COSME. Sieť Enterprise Europe Network má v tomto ohľade ešte veľký nevyužitý potenciál. 
Riadenie EEN by malo byť zdokonalené a mala by sa posilniť jeho viditeľnosť.

2. Zameranie na všetky MSP 
COSME by sa nemal zameriavať len na MSP s cezhraničnými činnosťami, ale aj na MSP, 
ktoré sú aktívne na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ak je preukázaná pridaná 
hodnota pre EÚ. Pridaná hodnota pre EÚ môže tiež pozostávať z riešenia zlyhaní trhu, ktoré 
nedokážu vyriešiť samé členské štáty. 

3. Silnejšia väzba na Small Business Act
Pri vykonávaní akcií COSME by sa mala venovať osobitná pozornosť desiatim zásadám 
Small Business Actu (SBA), ktorý prvýkrát stanovuje komplexný rámec politiky EÚ 
a členských štátov na riadenie vypracovania a vykonávania politík na základe prístupu najskôr 
myslieť na malých. 

4. Väčšie zapojenie organizácií zastupujúcich MSP 
COSME je vytvorený špecificky pre MSP. Aby bolo možné dosiahnuť jeho ciele, je dôležité, 
aby sa v ňom viac angažovali organizácie zastupujúce MSP. Napríklad EK by mala 
podporovať spoluprácu s organizáciami malých a stredných podnikov pri tvorbe politiky pre 
malé a stredné podniky. EK by tiež mala podľa potreby konzultovať s organizáciami MSP pri 
zostavovaní ukazovateľov a predtým, než rozhodne o cieľoch ročného pracovného programu. 

5. Podpora transferov podnikov
Transfery podnikov sú dôležité pre rast a rozvoj MSP.  Každý rok existuje riziko straty 150 
000 spoločností a 600 000 pracovných miest. COSME by mal riešiť toto zlyhanie trhu.

6. Vyšší rozpočet pre MSP
Tvorcovia politiky vedia veľmi dobre, že 23 miliónov MSP predstavuje veľmi významný 
zdroj hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v Únii. Politický význam MSP sa 
bohužiaľ neodráža v rozpočte programu COSME: sumou 2,5 mld. EUR sa na program 
COSME vyčleňuje len 0,2 % navrhovaného VFR. S ohľadom na svoje odporúčanie, že 
finančné nástroje by mali podporovať tiež transfery podnikov a že by mala byť zrušená 
hranica LGF pre úvery nad 150 000 EUR v prípade neinovačných MSP, sa spravodajca 
domnieva, že navrhovaný rozpočet je pre dosiahnutie ambicióznych cieľov programu 
neprimeraný. Navrhuje teda navýšiť rozpočet na 0,5% rozpočtu VFR. Ukázalo by sa tak, že 
EÚ myslí podporu MSP skutočne vážne. 

Konkrétne pripomienky

1. Všeobecné ciele 

1.1.  Udržateľná konkurencieschopnosť (článok 2 ods. 1 písm. a) 
Prvým všeobecným cieľom by mala byť udržateľná konkurencieschopnosť podnikov z Únie, 
predovšetkým MSP. Konkurencieschopnosť a udržateľnosť by sa nemali chápať ako 
nezávislé ciele, pretože z dlhodobého hľadiska závisí konkurencieschopnosť na udržateľnosti 
a politiky by sa mali zakladať na dlhodobej stratégii. Udržateľná konkurencieschopnosť 
odráža schopnosť podnikov dosahovať a udržiavať hospodársku konkurencieschopnosť 
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priemyslu v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. 

1.2. Cestovný ruch (článok 2 ods. 1 písm. a), článok 3 ods. 1 písm. a)
Spravodajca vyjadruje presvedčenie, že iniciatívy v sektore cestovného ruchu budú oprávnené 
získať podporu v rámci programu COSME, kde môžu preukázať pridanú hodnotu pre EÚ, ako 
každý iný sektor s vysokým percentuálnym zastúpením MSP a významným prispievaním do 
HDP. Program COSME by však od začiatku nemal robiť rozdiely medzi sektormi. Preto sa 
považuje za nevhodné, aby sa sektor cestovného ruchu zdôrazňoval v cieľoch programu. 
Berúc však do úvahy skutočnosť, že cestovný ruch sa len nedávno stal spoločnou právomocou 
EÚ, mal by byť zdôraznený v rámci osobitných činností.

2. Špecifické ciele

2.1. Akcie na zlepšenie rámcových podmienok pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť (článok 6) 

Vzhľadom na obmedzené zdroje by sa podporné opatrenia mali sústrediť na medzisektorové 
iniciatívy, ktoré prospievajú čo najširšiemu spektru MSP. Napriek tomu by mala mať Komisia 
možnosť podporovať iniciatívy špecifické pre odvetvia, v ktorých je vysoké zastúpenie MSP 
a ktoré značne prispievajú k HDP Únie za predpokladu, že možno preukázať pridanú hodnotu 
týchto iniciatív pre EÚ. 

2.2. Akcie na podporu podnikania (článok 7)
Podnikateľské prostredie, ktoré je priaznivé pre podnikateľov, musí poskytovať dobé rámcové 
podmienky pre všetky situácie, ktorým podnikatelia čelia. Podľa SBA to zhŕňa okrem fázy 
rastu aj založenie podniku, transfer podniku a prípady, keď sa podnik dostane do konkurzu 
(druhá šanca). 

2.3. Akcie na zlepšenie prístupu MSP k financiám (článok 8) 
MSP potrebujú prístup k financiám nielen vo svojej začínajúcej fáze a fáze rastu, ale aj vo 
fáze ich prenosu (pozri vyššie). Toto sa tiež týka finančných nástrojov.

2.4. Akcie na zlepšenie prístupu na trhy (článok 9)
Spravodajca vyjadruje súhlas s Komisiou, že by mala aj naďalej podporovať sieť Enterprise 
Europe Network (EEN). Výkon tejto siete sa postupne zlepšuje a poskytuje širokú škálu 
služieb na podporu podnikania s jednoznačnou pridanou hodnotou pre Európu. Napriek tomu 
by sa mal jej výkon naďalej zlepšovať na základe analýzy rôznych štruktúr riadenia a ich 
používania v členských štátoch. 

Mali by sa podporovať špecifické opatrenia, ktoré zjednodušia prístup MSP na trh 
v prioritných tretích krajinách, ako je Čínske asistenčné pracovisko pre MSP, ak sa v nich 
duplicitne neposkytujú služby, ktoré zabezpečujú členské štáty alebo sieť EEN. Spravodajca 
zastáva aj podporu týkajúcu sa noriem a verejného obstarávania v tretích krajinách. Komisia 
by pred zavedením nových opatrení mala zvážiť existujúce podporné opatrenia. 

3. Finančné nástroje (články 4 a 14, príloha II) 
Spravodajca víta navrhované finančné nástroje s cieľom uľahčiť prístup MSP k úverom 
a kapitálovému financovaniu. Vyjadruje však aj znepokojenie, že navrhované rozdelenie 
medzi COSME a programom Horizont 2020 by mohlo viesť k ďalšej neefektívnosti a 
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k administratívnemu zaťaženiu. Je preto nevyhnutné, aby nástroje oboch programov boli 
naozaj implementované ako časť jediného nástroja, ku ktorému by MSP a sprostredkovatelia 
mali prístup cez jedno miesto.

Spravodajca víta skutočnosť, že 55,5 % rozpočtu je určených na finančné nástroje. Keďže je 
obrovský dopyt a silný pákový efekt, spravodajca navrhuje, aby sa minimálne 55,5 % 
rozpočtu pridelilo na účely finančných nástrojov. V prípade, že dodanie finančných nástrojov 
prevýši dopyt, mala by byť Komisia schopná upraviť prahové hodnoty. Keďže má rozdelenie 
rozpočtových prostriedkov do jednotlivých nástrojov len informatívnu formu, mal by sa pri 
prideľovaní brať do úvahy dopyt na trhu.

3.1 Nástroj vlastného imania pre rast (článok 14, príloha II)
Spravodajca víta návrh na vytvorenie nástroja vlastného imania pre MSP v ich fáze rastu, 
ktorý svojím zameraním sa na zakladanie nových podnikov doplní nástroj vlastného imania 
v rámci programu Horizont 202 0, Predovšetkým je dôležité zabezpečiť mezzaninové 
financovanie, pretože poskytuje majiteľom MSP prístup k ich vlastnému imaniu bez toho, aby 
sa museli vzdať svojho vlastníctva. 

3.2 Nástroj záruk za pôžičky (článok 14, príloha II)
Európska komisia navrhuje, aby nástroj záruk za pôžičky poskytoval pôžičky len do výšky 
150 000 EUR s tým, že pôžičky na vyššie sumy by boli pokryté v rámci programu Horizont 
2020 (RSI II), na získanie ktorých majú nárok len inovatívne spoločnosti. Existuje však 
nedostatok financovania pre pôžičky určené neinovatívnym MSP, ktoré presahujú 150 000 
EUR, najmä v prípade prenosu podnikov, ktoré by podľa názoru spravodajcu mali byť 
pokryté prostredníctvom nástroja záruk za pôžičky. Preto navrhuje, aby nástroj záruk za 
pôžičky pokrýval tiež pôžičky nad 150 000 EUR aj v prípadoch, keď MSP nespĺňajú kritériá 
oprávnenosti na základe RSI II.

4. Ukazovatele (Príloha I)
Spravodajca vyjadruje presvedčenie, že sú potrebné viaceré a lepšie ukazovatele, aby sa dala 
riadne a spoľahlivo merať výkonnosť. Okrem toho by mali byť ciele výkonnosti 
ambicióznejšie a na špecifické ciele by sa mali stanoviť dva osobitné ciele, aby sa umožnilo 
priebežné hodnotenie v roku 2017 a aby boli k dispozícii referenčné hodnoty na rok 202 0, 


