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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie s názvom Priemyselná politika: Posilnenie 
konkurencieschopnosti (COM(2011)0642), ako aj pracovný dokument Komisie 
o „previerke konkurencieschopnosti“;

2. poukazuje na to, že malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v úsilí 
o dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 prostredníctvom posilnenia hospodárskeho 
rastu a sociálnej a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že hospodárska a fiškálna kríza 
dramaticky ovplyvnila postavenie a perspektívu mnohých MSP, a preto je naliehavo 
potrebné zjednodušiť pravidlá na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom umožniť lepší 
prístup MSP k financovaniu, najmä MSP, ktoré začali fungovať len nedávno, ktoré 
založili osoby patriace k zraniteľným skupinám, ako sú mladí ľudia a ženy, alebo ktoré 
zamestnávajú takéto osoby; konštatuje, že politika súdržnosti je pre členské štáty 
mimoriadne užitočným na efektívne vykonávanie technologických zmien potrebných na 
zvýšenie konkurencieschopnosti;

3. schvaľuje zámer Komisie podporovať prechod k udržateľnému hospodárstvu, ktoré je 
menej závislé od uhlíka, s cieľom zabezpečiť dlhodobé zvyšovanie 
konkurencieschopnosti; poukazuje na príspevok politiky súdržnosti v tejto oblasti;

4. podporuje plán Komisie vytvoriť sociálne hospodárstvo vzhľadom na významnú úlohu, 
ktorú v súčasnosti zohráva v rámci hospodárstva EÚ; v tejto súvislosti pripomína prínos 
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR);

5. vyzýva Európsku radu, aby zachovala rozpočet pre politiku súdržnosti na nasledujúce 
programové obdobie, keďže štrukturálne fondy a Kohézny fond patria medzi najúčinnejšie 
nástroje EÚ na dosahovanie rastu, vytváranie pracovných miest, zvyšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a podporu MSP;

6. vyzýva členské štáty, aby podporovali rozvoj a konkurencieschopnosť rôznych typov 
MSP a riešili ich osobitné potreby prostredníctvom cielených opatrení; poukazuje na 
príspevok EFRR a Kohézneho fondu k rozvoju a zlepšeniu v oblasti dopravy, energetiky, 
environmentálnej a širokopásmovej infraštruktúry, a tým k vytvoreniu priaznivého 
podnikateľského prostredia, ktoré podporuje investície a posilňuje konkurencieschopnosť; 
zdôrazňuje potrebu podporiť podnikanie a zvýšiť podporu pre MSP, pričom uznáva 
kľúčovú úlohu, ktorú MSP zohrávajú pri posilňovaní hospodárskej 
konkurencieschopnosti;

7. domnieva sa, že na dosiahnutie dlhodobej konkurencieschopnosti európskych MSP je 
potrebné zaujať prístup založený na udržateľnom hospodárstve účinne využívajúcom 
zdroje, a uznáva potrebu zvýšenej podpory výskumu, vývoja a inovácií; vyzdvihuje úlohu, 
ktorú zohráva podpora zo štrukturálnych fondov na technologické, organizačné 
a priemyselné inovácie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa program Horizont 2020 
a politika súdržnosti vzájomne dopĺňali, pokiaľ ide o podporu konkurencieschopnosti 
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MSP a ich príspevok k cieľu inteligentného rastu;

8. zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie a súčinnosti medzi jednotlivými európskymi, 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi politikami a nástrojmi, ktoré sa priamo týkajú 
MSP; poukazuje na to, že existujúce politiky a finančné nástroje na podporu MSP by mali 
byť súdržnejšie a mali by sa navzájom dopĺňať; zdôrazňuje potrebu obmedziť 
roztrieštenosť a konsolidovať a presadzovať mechanizmy finančnej podpory MSP 
s cieľom zabezpečiť väčšie zoskupovanie a koordináciu zdrojov na európskej, 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť sa 
zvýši aj vtedy, keď sa investície a pomoc pre MSP prispôsobia regionálnej rozmanitosti;

9. vyzýva na zintenzívnenie dialógu so skupinou Európskej investičnej banky a s Európskym 
investičným fondom s cieľom preskúmať možnosti, ako prispieť k zlepšeniu a uľahčeniu 
prístupu mikropodnikov a MSP k financovaniu; vyzýva Európsku komisiu, aby zahrnula 
podporu tvorby spoločných podnikov MSP medzi regiónmi členských štátov do nových 
programov územnej spolupráce;

10. zdôrazňuje, že by sa mal ďalej rozvíjať potenciál nástrojov finančného inžinierstva 
s cieľom umožniť rozvoj kvalitatívnych strategických projektov a účasť súkromných 
subjektov, najmä MSP, a súkromného kapitálu na európskych projektoch; vzhľadom na 
súčasné nedostatočné využívanie nástrojov finančného inžinierstva spôsobené ich 
nadmernou zložitosťou je veľmi naliehavé začať diskusiu o ich riadení;

11. zastáva názor, že cieľom financovania MSP prostredníctvom EFRR je podporiť 
konkurencieschopnosť vo všetkých regiónoch Európskej únie v snahe dosiahnuť 
hospodársky, sociálny a územný rozvoj v súlade s cieľmi politiky súdržnosti;

12. žiada, aby sa pri tvorbe politík, a to najmä politík zameraných na MSP, zohľadnili 
regionálne osobitosti, pričom je potrebné venovať osobitnú pozornosť regiónom 
a územiam so špecifickými geograficko-demografickými územnými vlastnosťami, ako sú 
najvzdialenejšie regióny, ostrovy, horské regióny a riedko osídlené regióny, ako aj 
regióny postihnuté mimoriadnymi a zásadnými štrukturálnymi zmenami, v ktorých 
geografické a štrukturálne obmedzenia a silný vplyv hospodárskej krízy výrazne brzdia 
konkurencieschopnosť a úsilie podporovať zamestnanosť; okrem toho poukazuje na 
význam, ktorý má v týchto regiónoch podporovanie spoločných opatrení vzdelávacích 
stredísk a podnikov zameraných na rozvoj podnikania;

13. vyzýva členské štáty, aby využívali výhody, ktoré ponúka elektronická správa, aby 
zaviedli riešenia v oblasti elektronickej správy a aby sa usilovali o vytvorenie jednotných 
kontaktných miest, na ktorých sa budú poskytovať informácie o možnostiach financovania 
pre MSP s cieľom uľahčiť ich prístup k finančným prostriedkom;

14. zdôrazňuje, že štrukturálne fondy by mali naďalej a prostredníctvom finančných nástrojov 
poskytovať MSP financovanie vo forme kapitálu, záruk a zvýhodnených úverov, 
a zdôrazňuje, že by sa mali zjednodušiť komplikované administratívne postupy, 
predovšetkým na vnútroštátnej úrovni, a odstrániť významné rozdiely v spôsoboch, akými 
riadiace a sprostredkovateľské orgány uplatňujú ustanovenia;

15. zdôrazňuje, že štrukturálne fondy, a najmä EFRR, sú dôležitým nástrojom pri podpore 
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inovatívnych MSP, keďže posilňujú ich konkurencieschopnosť a predovšetkým ich 
internacionalizáciu, a poukazuje na to, že oprávnenosť na túto podporu by sa preto mala 
interpretovať v čo najširšom zmysle; vyzýva regióny, aby využili príležitosti, ktoré im 
ponúknu právne predpisy, na podporu svojich operačných programov;

16. zdôrazňuje, že je potrebné uplatňovať finančné stimuly na podporu tvorby nových 
pracovných miest v MSP;

17. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o podporu MSP, účinné vykonávanie politiky súdržnosti do 
značnej miery závisí od toho, ako je formulovaná, a že je preto dôležité už v skorej fáze 
zapojiť miestne a regionálne orgány do tvorby a vykonávania operačných programov pre 
nasledujúce programové obdobie;

18. vyzýva Komisiu, aby predovšetkým objasnila mechanizmy štátnej podpory, najmä pre 
MSP, ktoré fungujú ako súčasť programov spolupráce;

19. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby v prípade potreby vykonávali 
posúdenia vplyvu s cieľom zmerať administratívnu záťaž, ako aj testy MSP, a aby 
dôsledne uplatňovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 
2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách v záujme zabezpečiť 
celkovú účinnosť politík a zabrániť negatívnym vplyvom na MSP; zdôrazňuje, že je 
potrebné zvýšiť investície do finančnej pomoci a odbornej prípravy s cieľom využiť 
kapacity vnútroštátnych a regionálnych správnych orgánov a ich znalosť platných 
postupov;

20. zdôrazňuje, že programy európskej územnej spolupráce podporujú tvorbu sietí a činnosti 
zamerané na výmenu poznatkov a know-how medzi organizáciami v rôznych európskych 
regiónoch a mohli by byť užitočným nástrojom na tvorbu nových podnikateľských 
príležitostí;

21. vyzýva Komisiu, aby sa zdržala zmien a doplnení vymedzenia MSP a vykonala len 
úpravy, ktoré sú nevyhnutné na zohľadnenie inflácie a iných premenlivých hospodárskych 
faktorov a zavedenie prechodných opatrení na odstránenie potenciálnych prekážok rastu, 
okrem zmien, ktoré by boli prospešné pre MSP;

22. domnieva sa, že štrukturálne fondy, a najmä ESF, zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní 
poznatkov a zručností, tvorbe sietí a výmene osvedčených postupov; je presvedčený, že 
investície do ľudského kapitálu a projektov spolupráce zásadným spôsobom prispievajú 
k posilňovaniu konkurencieschopnosti európskych MSP;

23. poukazuje na dokázaný význam poskytovania poradenstva MSP s cieľom náležite využiť 
ich potenciál a schopnosť inovácie, v neposlednom rade z hľadiska prístupu k vnútornému 
trhu a trhom tretích krajín, a podporuje sieť Enterprise Europe Network (EEN);

24. je však presvedčený, že by sa malo vyvíjať väčšie úsilie, pokiaľ ide o informovanie MSP 
o existencii tejto poradenskej služby;

25. domnieva sa, že služby siete EEN by sa mali zameriavať na aktuálne požiadavky MSP, 
a preto je presvedčený, že združenia MSP by mali byť užšie zapojené do riadenia siete;
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26. vyzýva Komisiu, aby vytvorila nové štruktúry až po preskúmaní financovania a súpisu 
dostupných poradenských služieb v členských štátoch a vykonaní náležitej analýzy ich 
účinnosti a až po tom, ako sa preukáže potreba vytvorenia nových štruktúr, aby sa predišlo 
duplicite;

27. poukazuje na to, že nová činnosť EÚ, ako je táto, musí preukázať svoju pridanú hodnotu 
oproti súčasným nástrojom; domnieva sa, že takúto pridanú hodnotu možno objaviť 
v prípadoch, keď dochádza ku geografickému alebo značnému zlyhaniu trhu (tzv. biele 
miesta), alebo v prípadoch, keď je potrebné posilniť zastupovanie záujmov obchodnej 
politiky EÚ alebo zbieranie informácií do databázy prístupu na trh.
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