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B7-0000/2013

Usnesení Evropského parlamentu k Akčnímu plánu podnikání 2020 – opětovné 
probuzení podnikatelského ducha v Evropě
(2013/2532(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na otázky položené Radě a Komisi k Akčnímu plánu Akčnímu plánu podnikání 
2020 – opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (O-0000/2013 –
B7-0000/2013),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

I. Podnikání a vzdělávání podnikatelů

1. připomíná, že hospodářské a podnikatelské schopnosti a dovednosti představují klíčové 
kompetence v oblasti celoživotního učení a že nízký hospodářský růstu a vysoká 
nezaměstnanost, zejména mladých lidí, vyžadují krátkodobá a střednědobá opatření na 
podporu podnikání;

2. uznává pravomoci členských států v ekonomickém a podnikatelském vzdělávání; zastává 
názor, že iniciativy EU mohou a mají smysluplným způsobem pomáhat členským státům 
při výkonu těchto pravomocí; 

3. je znepokojen tím, že klesá počet občanů EU, kteří zvažují samostatnou činnost; domnívá 
se, že EU a členské státy by se měly zavázat ke konkrétním cílům, aby opět zatraktivnily 
podnikání jako alternativu k závislé činnosti;

4. vítá opatření a iniciativy v oblasti podnikatelského vzdělávání, které navrhuje Komise, a 
vyzývá členské státy k jejich rychlému provedení;

5. domnívá se, že síť zástupců malých a středních podniků je zásadní platformou pro 
výměnu osvědčených postupů a hodnocení pokroku při provádění opatření;

6. vítá plánované zavedení záruky pro mladé lidi a je potěšen ochotou poskytnout na tuto 
záruku dostatečné finanční prostředky; zdůrazňuje význam plánovaných opatření na 
podporu podnikání a podnikatelského vzdělávání, neboť tato opatření se zaměřují na 
udržitelnou zaměstnanost a nehrozí velké riziko, že by příjemci získávali pobídky tam, 
kde by danou činnost prováděli i bez pobídek;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely program Erasmus pro mladé 
podnikatele a aby zvýšily počet vnitrostátních kontaktních míst, kde to je dosud zapotřebí;  
navrhuje, aby byly více využívány stávající struktury Enterprise Europe Networks; 
považuje za nezbytné stanovit cíl deseti tisíc výměn za rok; 

8. navrhuje, aby členské státy mohly žádat o dodatečné prostředky z Evropského 
globalizačního fondu na krátkodobá opatření, jako je například podpora a poradenství při 
zakládání podniků;
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9. navrhuje, aby byly stávající a budoucí nástroje podpory podnikáni více vzájemně 
provázány, např. Evropský sociální fond, Evropský globalizační fond, záruka pro mladé 
lidi a Erasmus pro mladé podnikatele, s cílem vytvářet pobídky a součinnost na státní a 
místní úrovni;

10. očekává, že příští Komise učiní podporu podnikání a podnikatelského vzdělávání jedním 
z klíčových témat v rámci své působnosti a že vytvoří evropské partnerství, v němž budou 
členské státy poměřovány podle dosažených výsledků, mimo jiné na základě těchto 
kritérií;

a. objem prostředků ze strukturálních fondů použitých na podporu podnikatelského 
vzdělávání; 

b. počet osob, které se účastní podnikatelských opatření v rámci záruky pro mladé lidi;

c. počet osob, které si jako svůj cíl stanovily založení podniku;

11. vyzývá členské státy, aby se zavázaly, že do roku 2015 přijmou národní strategie 
k zařazení podnikatelského vzdělávání do školních osnov (první a druhý stupeň 
základních škol, odborné a vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých); 
zdůrazňuje,  že je důležité, aby ekonomické a podnikatelské vzdělávání obsahovalo 
praktické a interaktivní prvky;

12. doporučuje, aby bylo u Evropského institutu pro inovace a technologii do roku 2018 
založeno specializované znalostní a inovační společenství „Kultura podnikání a 
podnikatelské vzdělávání“ s cílem rozvíjet inovační koncepce pro podnikatelské 
vzdělávání již od dětství a poskytovat pobídky podnikům, aby se v této oblasti více 
angažovaly;

II. Podnikatelské prostředí a rámcové podmínky

13. vítá opatření, která Komise navrhuje pro tento pilíř, a připomíná usnesení Evropského 
parlamentu o malých a středních podnicích (MSP): konkurenceschopnost a podnikatelské 
prostředí ze dne 23. října 2012 a usnesení o zlepšení přístupu malých a středních podniků 
k financování ze dne 5. února 2013;

14. vítá snahy Komise o zlepšení daňových podmínek při převodech podniků; považuje za 
nezbytné, aby se zlepšil daňový režim pro inovativní formy financování, jako je 
skupinové financování nebo tzv. podnikatelští andělé; 

15. domnívá se, že navržená opatření ke snížení správních nákladů doplňují zásady stanovené 
v aktu o malých podnicích; lituje, že v akčním plánu nejsou zmíněny některé důležité 
iniciativy, jako jsou například opatření pro prosazení testů malých a středních podniků na 
vnitrostátní úrovni nebo opatření týkající se činnosti skupiny na vysoké úrovni ke snížení 
správních nákladů; požaduje, aby zástupci malých a středních podniků koordinovali 
v rámci útvarů Komise opatření věnovaná deseti největším legislativním překážkám, 
kterým MSP čelí; 

16. zdůrazňuje význam svobodných povolání pro podnikání v Evropě; vítá oznámení Komise, 
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že bude vytvořena pracovní skupina, která bude zkoumat zvláštnosti a potřeby 
svobodných povolání; vybízí k vypracování evropské charty svobodných povolání;

17. požaduje výrazné navýšení prostředků, které jsou ve víceletém finančním rámci (VFR) 
určeny na program COSME, zejména pokud jde o finanční nástroje;  požaduje, že bylo ve 
VFR zajištěno pokračování programů mikrofinancování (např. Progress, JASMINE); 

18. zdůrazňuje, že pro zakládání nových podniků má zásadní význam vytvoření alternativních 
způsobů financování s vysokou flexibilitou; zdůrazňuje, že musí být odstraněna daňová 
diskriminace vlastního a cizího kapitálu a je třeba zavést možnost odepisovat podíl na 
MSP z daňového základu; 

III. Podnikatelé jako vzory, vytvoření specifických cílových skupin

19. podporuje zavedení celoevropského dne podnikání, který by se snažil především 
oslovovat sdělovací prostředky a který by měl upozorňovat na příklady podnikatelských 
úspěchů z hospodářského i sociálního hlediska;

20. zdůrazňuje velký potenciál žen mezi podnikateli a vyzývá Komisi, aby předložila 
spolehlivé údaje, na jejichž základě by bylo možné lépe vyhodnotit současnou legislativu 
a odstranit potenciální překážky, kterým ženy jako podnikatelky čelí;

21. zdůrazňuje, že zásadním problémem, se kterým se při zakládání podniků setkávají 
přistěhovalci, je neuznávání zahraničních vysvědčení a výučních listů; požaduje proto, 
aby bylo rychle dosaženo dohody o směrnici o uznávání odborných kvalifikací;

22. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.


