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B7-0000/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o konzultačnom procese TOP TEN a znížení 
regulačného zaťaženia MSP zo strany EÚ

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície 
mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) 1,

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

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

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

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. novembra 2011, 
ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné 
podniky (2014 – 2020) (COM(2011)0834),

– so zreteľom na závery Európskej rady zo 14. a 15. marca 2013 a závery Rady pre 
konkurencieschopnosť z 26. a 27. septembra 2013,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o monitorovaní a konzultáciách 
o inteligentnej regulácii pre MSP (SWD(2013) 60),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Opatrenia Komisie v 
nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom „Top10“ 
(KOM(2013)446 v konečnom znení),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Inteligentná regulácia 
– Plnenie potrieb malých a stredných podnikov (KOM(2013)122 v konečnom znení) a na 
sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie o monitorovaní a konzultáciách 
o inteligentnej regulácii pre MSP (SWD(2913) 60 v konečnom znení),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
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hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Regulačná vhodnosť 
a efektívnosť (REFIT): výsledky a ďalšie kroky (COM(2013) 685 v konečnom znení),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o malých a stredných podnikoch 
(MSP): konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie1,

– so zreteľom na článok 115 rokovacieho poriadku,

A. keďže zlepšovanie konkurencieschopnosti MSP je horizontálnou snahou, ktorá preniká do 
rôznych oblastí politiky;

B. keďže MSP neprimerane trpia v dôsledku zbytočného administratívneho a regulačného 
zaťaženia, pretože sú obmedzované vo svojej kapacite, a keďže zákonodarcovia Európskej 
únie sa preto zaviazali k zásade „najskôr myslieť na malých“;

C. keďže podľa prieskumu Eurobarometra sa 74 % Európanov domnieva, že EÚ spôsobuje 
príliš veľa byrokracie;

D. keďže zdrojom takmer jednej tretiny administratívnej záťaže vyplývajúcej z právnych 
predpisov EÚ je predovšetkým neprimerané a neefektívne vykonávanie na vnútroštátnej 
úrovni, čo znamená, že by bolo možné usporiť až 40 miliárd EUR, ak by členské štáty 
efektívnejšie transponovali právne predpisy EÚ;

E. keďže Parlament pri mnohých príležitostiach, ako napríklad vo svojom uznesení z 23. 
októbra 2012, vyhlásil, že zjednodušovanie nariadení EÚ by nemalo zasahovať do 
základných požiadaviek EÚ na zdravie a bezpečnosť na pracovisku, základných práv 
pracovníkov v EÚ ani do najdôležitejších zásad environmentálnych právnych predpisov 
EÚ;

F. keďže väčšina legislatívnych opatrení TOP TEN uvedených v oznámení Komisie bola pri 
formulácii oznámenia už v plnom prúde, pričom niektoré z legislatívnych návrhov už boli 
predstavené v čase konzultácií o TOP TEN a niektoré sú teraz už uzavreté;

G. keďže toto uznesenie sa nebude vyjadrovať k jednotlivým nadväzným akciám, pretože sa 
tak udeje pri iných príležitostiach, ale sústredí sa na pracovnú metódu Komisie.

1. víta iniciatívu TOP TEN Komisie ako súčasť postupu REFIT a berie na vedomie prísľub, 
že to nie je ojedinelá snaha, ale malo by sa to stať súčasťou nepretržitého postupu 
monitorovania; zdôrazňuje však, že prístup TOP TEN nesmie nahradiť systematický, 
horizontálny prístup politiky k minimalizovaniu administratívneho zaťaženia v dôsledku 
právnych predpisov EÚ, ale mal by sa chápať ako vzorový postup;

2. v tejto súvislosti víta aj záväzok Komisie schváliť inteligentnú reguláciu ako 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0387.
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neoddeliteľnú súčasť rozhodovacieho cyklu a osobitne zvážiť REFIT ako postupný 
program, ktorý bude každoročne aktualizovaný; 

3. vyzýva Komisiu, aby vystupňovala úsilie o zaručenie toho, aby MSP, najmä tie 
inovatívne, boli podnecované k prosperite prostredníctvom zjednodušeného regulačného 
rámca a zmenšenia administratívnej záťaže vo všetkých oblastiach politiky, ale najmä na 
jednotlivých trhoch výroby, digitálnej oblasti a služieb;

4. víta skutočnosť, že Komisia odteraz bude začleňovať porovnávací prehľad týkajúci sa 
MSP do výročného prehľadu týkajúceho sa REFIT; domnieva sa, že to bude krok 
správnym smerom, ak sa tým požiadavky MSP ďalej zakotvia do širšieho postupu 
zjednodušenia právnych predpisov. Zdôrazňuje však, že toto spojenie by žiadnym 
spôsobom nemalo oslabiť osobitnú pozornosť, ktorú Komisia prisudzuje MSP vo svojich 
procesoch;

5. zdôrazňuje, že plánovaný výročný porovnávací prehľad by mal efektívne sledovať 
legislatívny a vykonávací pokrok na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni vrátane rozmeru 
MSP; je presvedčený, že tento porovnávací prehľad pomôže MSP posúdiť náklady 
administratívneho zaťaženia v dôsledku právnych prepisov na úrovni EÚ alebo na 
vnútroštátnej úrovni a umožní ľahšie monitorovanie, čo uľahčí MSP konštruktívnu účasť 
na konzultáciách v budúcnosti;

6. zdôrazňuje však, že akékoľvek hodnotenie ex-post by bolo jednoduchšie, keby sa riadne 
vykonali hodnotenia ex-ante; vyzýva preto Európsku komisiu, aby začala diskusiu o novej 
kultúre hodnotenia vplyvu v Európskych inštitúciách s osobitným zameraním na MSP 
a samostatne zárobkovo činné osoby; domnieva sa, že reforma by napríklad mala udeliť 
väčšiu nezávislosť a viac právomocí výborom na posudzovanie vplyvu; odporúča ďalej, 
že Parlament by mal viac využívať svoje nástroje hodnotenia vplyvu a testovania MSP, 
najmä pred zavádzaním výrazných zmien do návrhov Komisie;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali webovú aplikáciu, pomocou ktorej by 
administratíva zisťovala, do akej miery sú MSP ovplyvnené právnymi predpismi, ktoré sa 
majú prijať, ako je napríklad nemecký Mittelstandsmonitor, ktorý pomocou jednoduchého 
systému svetiel na semafore ukazuje, či je pravdepodobnosť, že sú MSP ovplyvnené 
právnymi predpismi, ktoré sa majú prijať, vysoká (červená), stredná (žltá) alebo žiadna 
(zelená);

8. víta žiadosť Rady v jej záveroch zo zasadnutia v dňoch 14. a 15. marca 2013 o ďalšie 
opatrenia na zníženie celkového zaťaženia právnymi predpismi na úrovni EÚ i na 
vnútroštátnej úrovni; 

9. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že MSP zatiaľ nevyužili potenciál jednotného 
trhu a pripomína, že iba 25 % MSP v krajinách EU 27 vyváža; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby spolupracovali na odstránení zbytočných cezhraničných prekážok, ktoré 
obmedzujú MSP, a aby sa viac snažili o dosiahnutie harmonizácie právnych predpisov vo 
všetkých členských štátoch; zdôrazňuje význam uzavretia rozvojového programu z Dauhy 
(DDA) na deviatej konferencii  ministrov v decembri 2013 s osobitným dôrazom na
uľahčovanie obchodu MSP; v tejto súvislosti víta zámer Komisie navrhnúť jednotné 
daňové priznanie k DPH; 
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10. podnecuje členské štáty, aby napodobnili vykonávanie postupov REFIT a TOP TEN na 
úrovni EÚ a zaručili, že sa zníži zaťaženie právnymi predpismi pre MSP aj na 
vnútroštátnej úrovni; ďalej zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty môžu obzvlášť 
efektívne znižovať zaťaženie MSP právnymi predpismi tým, že pri transpozícii 
európskych smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov zamedzia stanovovaniu 
ďalších, nadmerných požiadaviek (gold-plating); naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
využívali možnosť uľahčenia režimov pre MSP v  oblastiach, v ktorých to právne 
predpisy EÚ umožňujú, ako napríklad v oblastiach informovania a konzultácie 
s pracovníkmi, potravinovej hygieny, odpadu, životného prostredia a výročných závierok;

11. pripomína svoje stanovisko k všeobecným výnimkám pre MSP z právnych predpisov EÚ, 
ako sa uvádzajú v uznesení Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012, podľa ktorých by 
sa výnimky mali uplatňovať iba vtedy, keď príslušné testy MSP v konkrétnom prípade 
preukázali, že konkrétne potreby MSP nemožno riešiť prispôsobenými riešeniami alebo 
menej prísnym režimom; zdôrazňuje, že všeobecné výnimky pre MSP často zahŕňajú 
riziko, že na MSP by sa mohol vzťahovať iba zlepenec vnútroštátnych právnych 
predpisov, čo by zvýšilo rozdrobenosť a obmedzilo ich prístup k vnútornému trhu;

12. víta skutočnosť, že Komisia predĺžila mandát skupiny na vysokej úrovni pre oblasť 
administratívnej záťaže do októbra 2014 tak, ako to Európsky parlament požadoval vo 
svojom uznesení z 23. októbra 2012 a ako sa uvádza v programe COSME;

13. považuje konzultáciu v oblasti TOP-TEN za užitočný postup a výsledky konzultácie za 
významný signál od MSP a organizácií, ktoré ich zastupujú. vyzýva Komisiu, aby v tomto 
postupe pravidelne pokračovala prostredníctvom Eurobarometra. Konštatuje však, že 
reakcie na konzultáciu TOP-TEN sú zemepisne veľmi nerovnovážne rozdelené. Vyzýva 
Komisiu, aby ex-post vyhodnotila príčiny tejto nerovnováhy, aby sa zaručilo, že 
zozbierané informácie nebudú skreslené nedostatkom pozornosti alebo inými faktormi, 
ktoré by mohli narušiť získanú spätnú väzbu;

14. očakáva, že nastupujúca Komisia zachová zodpovednosť za „inteligentnú reguláciu“ 
v rámci právomocí úradu predsedu a nabáda ju, aby posilnila úlohu vyslancov MSP;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


