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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise s názvem „Průmyslová politika: posilování konkurenceschopnosti“ 
(COM(2011)0642) a pracovní dokument Komise o posouzení jejího dopadu na 
konkurenceschopnost;

2. poukazuje na to, že malé a střední podniky (MSP) hrají klíčovou úlohu při plnění cílů 
strategie Evropa 2020, neboť posilují hospodářský růst a sociální a územní soudržnost; 
zdůrazňuje, že hospodářská a finanční krize má dramatický dopad na postavení a vyhlídky 
mnoha MSP, a že je proto naprosto nezbytné zjednodušit pravidla na úrovni členských 
států i EU s cílem zajistit lepší přístup MSP k financování, zejména podniků, které se 
nacházejí v rané fázi podnikání nebo které byly založeny osobami náležícími k některé 
zranitelné skupině (např. mladými lidmi či ženami) nebo které takové osoby zaměstnávají; 
konstatuje, že politika soudržnosti představuje pro členské státy zvláště užitečný nástroj 
k provedení technologických změn potřebných k posílení jejich konkurenceschopnosti;

3. schvaluje záměr Komise podporovat přechod k udržitelnému hospodářství s menšími 
nároky na spotřebu uhlíku, což by mělo vést k dlouhodobému zvýšení 
konkurenceschopnosti; zdůrazňuje úlohu, již v tomto ohledu hraje politika soudržnosti;

4. podporuje plán Komise na posílení sociální ekonomiky, neboť již nyní v hospodářství EU 
zaujímá zásadní místo; v tomto ohledu připomíná dosavadní přínos Evropského sociálního 
fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR);

5. vyzývá Evropskou radu, aby v následujícím programovém období zachovala rozpočet 
politiky soudržnosti, neboť strukturální fondy a Fond soudržnosti patří k nejefektivnějším 
nástrojům EU pro nastartování růstu, vytváření pracovních míst, zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského hospodářství a podporu MSP;

6. vyzývá členské státy, aby podporovaly rozvoj a konkurenceschopnost různých tipů MSP 
a aby prostřednictvím opatření „šitých na míru“ vycházely vstříc jejich specifickým 
potřebám; poukazuje na to, že EFRR a Fond soudržnosti přisívají k rozvoji a zlepšení 
dopravní, energetické, environmentální a širokopásmové infrastruktury, a tím 
i k vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, které podporuje investice a posiluje 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že je nutné podporovat podnikatelského ducha a zvýšit 
podporu MSP, a uznává, že tyto podniky hrají přední úlohu při posilování hospodářské 
konkurenceschopnosti;

7. je přesvědčen o tom, že pro dlouhodobou konkurenceschopnost evropských MSP je 
nezbytný přístup založený na udržitelném hospodářství, které účinně využívá zdroje; 
uznává, že je zapotřebí více podporovat výzkum, vývoj a inovace; upozorňuje na význam 
podpory ze strukturálních fondů pro technologické, organizační a průmyslové inovace; 
upozorňuje, že je nezbytné, aby se program Horizont 2020 doplňoval s politikou 
soudržnosti, pokud jde o podporu konkurenceschopnosti MSP a jejich účasti na plnění cíle 
inteligentního růstu;



PE487.810v02-00 4/7 AD\906132CS.doc

CS

8. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší koordinaci a součinnost mezi různými politikami 
a nástroji na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni, které se přímo týkají MSP; 
poukazuje na to, že existující politiky a finanční nástroje na podporu MSP by měly být 
spravovány soudržněji a měly by se vzájemně doplňovat; zdůrazňuje, že je nutné omezit 
roztříštěnost a konsolidovat a prosazovat systémy finanční podpory MSP s cílem zajistit 
větší koncentraci a lepší koordinaci zdrojů na evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni; zdůrazňuje, že konkurenceschopnost by mohla být posílena také tehdy, pokud by 
se investice a pomoc určené MSP přizpůsobily regionálním rozdílům;

9. vyzývá k posílení dialogu se skupinou Evropské investiční banky a Evropským 
investičním fondem s cílem prozkoumat možnosti, jak přispět ke zlepšení přístupu 
mikropodniků a MSP k financování; vyzývá Evropskou komisi, aby do nových programů 
územní spolupráce zahrnula podporu pro zakládání společných MSP mezi regiony 
členských států;

10. zdůrazňuje, že by měl být dále rozvíjen potenciál nástrojů finančního inženýrství, aby byl 
v rámci evropských projektů umožněn rozvoj kvalitativních strategických projektů a účast 
soukromých subjektů, zejména malých a středních podniků, a soukromého kapitálu na 
evropských projektech. domnívá se, že je naléhavě nutné otevřít diskusi o nástrojích 
finančního inženýrství, neboť jsou v současnosti kvůli své složitosti málo využívány;

11. domnívá se, že cílem financování MSP z prostředků EFRR je podpořit 
konkurenceschopnost ve všech regionech Evropské unie tak, aby bylo dosaženo 
hospodářského, sociálního a územního rozvoje v souladu s cíli politiky soudržnosti;

12. žádá, aby při přípravě politik, zejména politik zaměřených na MSP, byly brány v potaz 
regionální zvláštnosti a aby se zohledňovala zejména situace v regionech a územích 
celcích se zvláštními geodemografickými územními rysy, jak je tomu např. v případě 
nevzdálenějších regionů, ostrovů, horských oblastí, oblastí s nízkou hustotou obyvatelstva 
a regionů procházejících výjimečnými a rozsáhlými strukturálními změnami, v nichž 
zeměpisná a strukturální omezení a silné dopady hospodářské krize vážně brání ve 
zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnanosti; zároveň připomíná, že v těchto 
regionech je důležité podpořit, aby vzdělávací střediska a podniky přijímaly společná 
opatření za účelem rozvoje podnikání;

13. vyzývá členské státy, aby začaly využívat výhod, které nabízejí elektronické 
administrativní úkony, aby zavedly elektronickou správu a pracovaly na vytvoření 
jediných kontaktních míst pro poskytování informací o možnostech financování MSP, 
čímž se těmto podnikům usnadní přístup k financování;

14. zdůrazňuje, že strukturální fondy by měly i nadále MSP poskytovat prostřednictvím 
finančních nástrojů prostředky ve formě kapitálu, záruk a zvýhodněných půjček, 
a zdůrazňuje, že by měly být zjednodušeny složité administrativní postupy, zejména na 
vnitrostátní úrovni, a odstraněny velmi odlišné způsoby uplatňování ustanovení řídícími 
orgány a zprostředkujícími subjekty;

15. upozorňuje na význam strukturálních fondů a obzvláště EFRR jakožto nástroje na 
podporu inovativních MSP, neboť posilují jejich konkurenceschopnost a zvláště jejich 
internacionalizaci, a zdůrazňuje, že by kritéria způsobilosti pro tuto podporu měla být 
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vykládána co nejšíře; vyzývá regiony, aby využívaly možnosti, které jim nabízejí tyto 
právní předpisy, na podporu svých operačních programů;

16. zdůrazňuje, že je nezbytné uplatňovat finanční pobídky stimulující vytváření nových 
pracovních míst v MSP;

17. zdůrazňuje, že pokud jde o podporu MSP, závisí účinné provádění politiky soudržnosti do 
značné míry na způsobu, jakým je navržena, a že je tedy zásadní zapojit do vytváření 
a uplatňování operačních programů pro budoucí programové období již od rané fáze 
místní a regionální orgány;

18. vyzývá Komisi, aby především vyjasnila režimy státních podpor poskytovaných v rámci 
programů spolupráce, především podpor, které jsou určeny MSP;

19. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby případně používaly strategie 
posouzení dopadu ke stanovení míry administrativní zátěže, prováděly prověrky MSP 
a důsledně uplatňovaly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 
16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, má-li být 
zaručena celková efektivita politik a má-li se zabránit negativním dopadům na MSP;
zdůrazňuje, že by se mělo usilovat o zvýšení investic do finanční pomoci a školení s cílem 
využít kapacity vnitrostátních a regionálních správních orgánů a jejich znalostí stávajících 
postupů;

20. zdůrazňuje, že programy evropské územní spolupráce podporují vytváření sítí a výměnu 
znalostí a know-how mezi organizacemi v různých evropských regionech a že by mohly 
sloužit jako užitečný nástroj pro vytváření nových podnikatelských příležitostí;

21. vyzývá Komisi, aby se zdržela změn definice MSP a provedla jen úpravy nezbytné 
k zohlednění inflace a jiných hospodářských proměnných nebo k zavedení přechodných 
opatření za účelem odstranění potenciálních překážek růstu, s výhradou změn, které by 
byly prospěšné pro MSP;

22. domnívá se, že strukturální fondy a především Evropský sociální fond, hrají důležitou roli 
při získávání znalostí a dovedností, vytváření sítí a výměně osvědčených postupů; je 
přesvědčen o tom, že investice do lidského kapitálu a projektů spolupráce významně 
přispívají k posílení konkurenceschopnosti evropských MSP;

23. upozorňuje na to, že je prokázán význam poskytování poradenských MSP, díky nimž 
mohou MSP náležitě využít svého potenciálu a inovačních kapacit, a to v neposlední řadě 
i pokud jde o přístup na vnitřní trh a trhy třetích zemí, a rovněž podporuje evropskou 
podnikovou síť (Enterprise Europe Network, EEN)

24. domnívá se však, že je třeba MSP lépe informovat o existenci poradenských služeb;

25. zastává názor, že by se služby EEN měly soustředit na skutečné potřeby MSP, a proto se 
domnívá, že by sdružení MSP měla být více zapojena do správy této sítě;

26. vyzývá Komisi, aby s cílem zabránit duplikaci činností vytvářela nové struktury až poté, 
co přezkoumá financování, zjistí, jaké poradenské služby jsou poskytovány v členských 
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státech, a náležitě posoudí jejich účinnost, jakož i skutečnosti, které prokazatelně vyžadují 
vytvoření nových struktur;

27. poukazuje na to, že tyto nové činnosti EU musí mít oproti stávajícím nástrojům 
prokazatelnou přidanou hodnotu; domnívá se, že taková přidaná hodnota vzniká, pokud 
došlo k selhání trhu z hlediska zeměpisného nebo věcného (tzv. „bílá místa“) nebo pokud 
je nutné podpořit zastoupení obchodněpolitických zájmů EU nebo sběr informací pro 
databázi přístupu na trh.
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