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B7-0000/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o Akčnom pláne pre podnikanie 2020 – opätovné 
stimulovanie podnikateľského ducha v Európe
(2013/2532(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na otázky Rade a Komisii o Akčnom pláne pre podnikanie 2020 – opätovné 
stimulovanie podnikateľského ducha v Európe (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

I. Podnikateľský duch a vzdelanie v oblasti podnikania

1. pripomína, že hospodárske a podnikateľské schopnosti a zručnosti sú kľúčovými 
kompetenciami v oblasti celoživotného vzdelávania a že vzhľadom na malý hospodársky 
rast, ako aj na vysoké čísla nezamestnanosti, sú predovšetkým u mladých ľudí potrebné 
rozhodné krátkodobé i strednodobé opatrenia na posilnenie podnikania;

2. uznáva zodpovednosť členských štátov v oblasti hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania; domnieva sa, že iniciatívy EÚ by mohli a mali zmysluplne podporovať 
členské štáty pri vykonávaní týchto zodpovedností;

3. je znepokojený klesajúcim počtom občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné podnikanie; 
zastáva názor, že EÚ a členské štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym cieľom, aby sa 
zatraktívnilo podnikanie v porovnaní so závislým zamestnaním;

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby tieto opatrenia urýchlene vykonali;

5. považuje sieť splnomocnencov pre MSP za ústredné fórum, v rámci ktorého by sa mohli 
vymieňa osvedčené postupy a hodnotiť pokrok pri realizácii;

6. víta plánované zavedenie záruk pre mladých, ako aj pripravenosť podložiť tieto záruky 
dostatočnými finančnými prostriedkami; zdôrazňuje význam plánovaných opatrení na 
podporu podnikania a podnikateľského vzdelávania, pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej presadzovali program Erasmus pre mladých 
podnikateľov a aby zvyšovali počet národných kontaktných miest tam, kde je to ešte 
potrebné; navrhuje, aby sa výraznejšie využili jestvujúce štruktúry Európskej siete 
podnikov; považuje za potrebný cieľ 10 000 výmen za rok; 

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade krátkodobých opatrení, ako je napríklad podpora 
a poradenstvo pri zakladaní podnikania, mohli požiadať o dodatočné prostriedky z fondu 
na prispôsobenie sa globalizácii;

9. navrhuje, aby sa posilnila prepojenosť jestvujúcich a budúcich nástrojov na podporu 



RE\935183SK.doc 3/4 PE510.647v01-00

SK

podnikania, napríklad v prípade európskeho sociálneho fondu, fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii, záruk pre mladých a Erasmus pre mladých podnikateľov, aby sa na národnej 
a miestnej úrovni vytvorili stimuly a súčinnosť;

10. očakáva, že nastupujúca Komisia stanoví podporu podnikania a podnikateľského 
vzdelávania za kľúčovú tému v rámci svojich právomocí a oživí európske partnerstvo, 
v ktorom bude možno posudzovať pokrok členských štátov okrem iného aj na základe 
týchto kritérií:

a. výška prostriedkov čerpaných zo štrukturálnych fondov na podporu podnikateľského 
vzdelávania, 

b. počet ľudí, ktorí sa zúčastnili na podnikateľských opatreniach v rámci záruk pre 
mladých,

c. počet ľudí, ktorí majú v úmysle začať podnikať;

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, že do roku 2015 schvália vnútroštátne stratégie na 
začlenenie podnikateľského vzdelávania do školských osnov (základné a stredné školy, 
odborné a vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); zdôrazňuje význam 
praktických a interaktívnych prvkov hospodárskeho a podnikateľského vzdelávania;

12. odporúča založenie samostatných znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) „Kultúra 
podnikania a podnikateľské vzdelávanie“ v rámci Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu do roku 2018, v záujme vývoja inovatívnych koncepcií 
podnikateľského vzdelávania od detstva, ako aj v záujme tvorby stimulov pre podniky, 
aby sa v tejto oblasti výraznejšie angažovali;

II. Podnikateľské prostredie a rámcové podmienky

13. víta opatrenia, ktoré Komisia navrhla v rámci tejto prioritnej akcie, a pripomína príslušné 
závery Európskeho parlamentu v uzneseniach s názvom Malé a stredné podniky (MSP): 
konkurencieschopnosť a možnosti podnikania z 23. októbra 2012 a Zlepšenie prístupu 
MSP k financovaniu z 5. februára 2013;

14. víta úsilie Komisie o zlepšenie daňových podmienok pri prevode podniku; považuje za 
nevyhnutné zlepšiť daňové podmienky pre inovatívne formy financovania, ako napríklad 
skupinové financovanie alebo financovanie business angel (podnikateľský anjel); 

15. považuje navrhnuté opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia za doplnok zásad 
iniciatívy „Small Business Act”; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa v akčnom pláne 
nespomínajú dôležité iniciatívy, ako napríklad opatrenia na presadenie testov MSP na 
vnútroštátnej úrovni alebo budúca práca skupiny na vysokej úrovni pre znižovanie 
administratívnej záťaže; požaduje, aby splnomocnenci pre MSP koordinovali 
najdôležitejších 10 nadväzujúcich opatrení v rámci útvarov Komisie;

16. zdôrazňuje význam slobodných povolaní pre podnikanie v Európe; víta oznámenie 
Komisie o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude skúmať osobitosti a potreby 
slobodných povolaní; podnecuje vypracovanie európskej charty slobodných povolaní;
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17. požaduje výrazné navýšenie prostriedkov v rámci viacročného finančného rámca (VFR) 
určených na program COSME (Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP), 
najmä čo sa týka finančných nástrojov;  požaduje, aby sa vo VFR pokračovalo vo 
vykonávaní programov mikrofinancovania (napríklad Progress, JASMINE) 

18. zdôrazňuje, že vytvorenie flexibilných alternatív financovania je pre zakladanie nových 
podnikov nanajvýš významné. Zdôrazňuje, že treba odstrániť daňovú diskrimináciu 
vlastného a cudzieho kapitálu a že by sa mala zaviesť nezdaniteľná položka vlastného 
podielu; 

III. Podnikatelia ako vzor, dosah na osobitné cieľové skupiny

19. podporuje zavedenie celoeurópskeho dňa podnikania, ktorý by sa mal orientovať 
predovšetkým na médiá a na príbehy úspešných podnikateľov v EÚ, a to tak 
z hospodárskeho, ako aj zo sociálneho hľadiska;

20. zdôrazňuje veľký potenciál žien podnikateliek a vyzýva Komisiu, aby predložila 
spoľahlivé údaje, ktoré by poslúžili na lepšie zhodnotenie platnej právnej úpravy a na 
efektívnejšie odstránenie prípadných prekážok pre podnikateľky;

21. zdôrazňuje, že nedostatočné uznávanie zahraničných diplomov a odborných kvalifikácií je 
zásadnou prekážkou pre migrantov pri zakladaní podnikania; vyzýva preto na urýchlenú 
dohodu, čo sa týka smernice o uznávaní odborných kvalifikácií;

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


