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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o příležitostech v oblasti zeleného růstu pro MSP
(2014/2209(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2013 o zlepšení přístupu malých a středních 
podniků k financování1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2014 „Nová industrializace Evropy na 
podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti“2,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zelenou malým a středním podnikům“ – „Small 
Business Act“ pro Evropu (COM(2008)0394),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem Přezkum iniciativy „Small Business Act“ pro 
Evropu (COM(2011)0078),

– s ohledem na průzkum Eurobarometr na téma malé a střední podniky, účinné využívání 
zdrojů a zelené trhy (bleskový průzkum Eurobarometr 342) a na průzkum Eurobarometr 
na téma úloha veřejné podpory při uvádění inovací na trh (bleskový průzkum 
Eurobarometr 394),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů k balíčku opatření v oblasti průmyslové 
politiky (přijaté na 109. plenárním zasedání ve dnech 3.–4. prosince 2014),

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % evropských podniků patří do kategorie malých 
a středních podniků (MSP), které zajišťují více než 67 % pracovních míst v Unii; 
vzhledem k tomu, že tvoří páteř hospodářství Evropské unie a jsou důležitými hybateli 
dlouhodobého hospodářského růstu v Evropě a udržitelné tvorby pracovních míst ve 28 
členských státech; vzhledem k tomu, že tedy hrají významnou úlohu v průmyslovém 
ekosystému spolu se středně velkými a s nadnárodními firmami;

B. vzhledem k tomu, že v současnosti se hodnota světového trhu s environmentálními 
produkty a službami odhaduje na 1 000 miliard ročně a předpokládá se, že do roku 2020 
se jeho objem zdvojnásobí, či dokonce ztrojnásobí, čímž vzniknou obrovské příležitosti 
pro evropské MSP a pro hospodářský růst v EU obecně;

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie se zavázala k opětovné industrializaci Evropy 
prostřednictvím investic do udržitelnosti, konkurenceschopnosti a inovací 
a prostřednictvím podpory jejich principů;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0036.
2 Přijaté texty, P7_TA(2014)0032.
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D. vzhledem k tomu, že jednou ze zásad iniciativy Small Business Act je umožnit MSP 
přeměnit environmentální výzvy na hospodářské příležitosti při zajištění udržitelnosti, 
nicméně vzhledem k tomu, že v této oblasti nedošlo k výraznějšímu pokroku a MSP se 
při zahájení své činnosti a při plnění environmentálních norem často potýkají s 
nejednotností politiky;

E. vzhledem k tomu, že tlak na MSP, aby dodržovaly environmentální normy, se jak ze 
strany trhu, tak z hlediska právní úpravy bude zvyšovat;

F. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí vyvíjenému v poslední době se MSP nadále 
potýkají s obtížným přístupem k finančním prostředkům, a vzhledem k tomu, že 
programům EU se stále nedaří významně přispět k inovacím;

G. vzhledem k tomu, že malé firmy získávají proporčně více než velké subjekty z opatření 
zaměřených na účinnější využívání zdrojů a mělo by se jim dostávat více politické 
pozornosti; vzhledem k tomu, že potenciální hrubý zisk plynoucí z účinnějšího 
využívání zdrojů činí v závislosti na oboru činnosti 10–17 % obratu; 

H. vzhledem k tomu, že důraz je kladen především na technicky vyspělé MSP, které přímo 
produkují zelené inovace, nicméně je třeba podporovat další firmy, které chtějí 
dodržovat environmentální právní předpisy; vzhledem k tomu, že ekoinovace mohou 
být nejen pohnutkou k založení nové firmy, ale také zlepšovacím opatřením ve firmách, 
které již v rámci zelené ekonomiky působí;

I. vzhledem k tomu, že ačkoli neexistuje žádná mezinárodně dohodnutá definice pojmu 
zelený růst, panuje shoda na tom, že se jedná o spojení hospodářského růstu 
a environmentální udržitelnosti;

Obecné otázky

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a příležitosti, které přináší, souvisejí s různými 
sektory, jako jsou oběhové hospodářství, energetická účinnost, účinné využívání zdrojů, 
energie z obnovitelných zdrojů, odpadové hospodářství či princip „od kolébky ke 
kolébce“; upozorňuje na značný ekonomický potenciál těchto sektorů;

2. zdůrazňuje, že na zelený růst by mělo být nahlíženo z širší perspektivy a že by tato 
koncepce měla zahrnovat úsilí vynaložené v průběhu celého hodnotového řetězce a 
napříč celým podnikatelským ekosystémem, včetně úsilí průmyslových výrobních 
subjektů ke snížení ekologické stopy svých výrobků, výrobních procesů, obchodních 
postupů a služeb;

3. poukazuje na to, že naše hospodářství bude muset uživit stále početnější populaci, která 
do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard osob, a že naše přírodní zdroje jsou omezené, 
a proto by měly být využívány velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní řešení těchto 
výzev, jako jsou nové produkty, výrobní procesy, obchodní postupy a služby, a nový 
podpůrný právní rámec;

4. připomíná Komisi a členským státům, že MSP jsou v Evropě velmi různorodé, od velmi 
tradičních rodinných firem k rychle rostoucím podnikům, technologicky vyspělým 
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firmám, mikropodnikům, sociálním podnikům a začínajícím podnikům, a že se stejnou 
různorodostí musí být přistupováno i k jejich podpoře;

5. domnívá se, že EU musí radikálně změnit svou podnikatelskou kulturu tak, aby 
přispívala k hospodářskému růstu díky většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní firmu a 
hledají další podnikatelské příležitosti, například v oblasti zeleného růstu, a kteří 
přijmou riziko neúspěchů i krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla být ústředním 
bodem tvorby politiky; vyzývá členské státy, aby podnikům zajistily hladší přistání, 
když zkrachují, například změnou právních předpisů o úpadku tak, aby mohli lidé brzy 
po úpadku jedné firmy znovu začít podnikat, především v nových, inovativních 
odvětvích;

Financování zelených iniciativ

6. poukazuje na to, že za současných okolností, kdy jednou z největších překážek pro 
zakládání a rozvoj firem orientovaných na růst je nadále nedostatečný přístup 
k vhodným zdrojům rizikového kapitálu, zejména v raných fázích, klade akční plán 
Komise pro zlepšení přístupu MSP k financování značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním zdrojem finančních prostředků zůstávají bankovní 
úvěry a že soukromý sektor by měl rozvíjet všechny možnosti; poukazuje na potenciální 
příležitosti k získání financování, které by měly být prověřeny prostřednictvím 
Evropského fondu pro strategické investice;

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný univerzální způsob financování, a vyzývá Komisi, aby 
podporovala rozvoj široké škály programů, nástrojů a iniciativ vycházejících 
z individuálních potřeb, zejména pro nové modely podnikání v zelené ekonomice, od 
kapitálových nástrojů (jako jsou business angels, crowd funding a mnohostranné 
obchodní systémy), přes kvazikapitálové nástroje (jako je mezaninové financování) 
a dluhové nástroje (jako jsou malé emise podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi růstu 
a ve fázi převodu, a to při zohlednění jejich velkosti, obratu a finančních potřeb; vyzývá 
členské státy, aby pro tyto modely financování poskytly fiskální pobídky; zdůrazňuje, 
že je důležité provést přezkum stávajících nástrojů na podporu MSP, aby zahrnovaly 
další příležitosti v oblasti zeleného růstu;

8. konstatuje, že vzhledem k vysoce technické povaze řady plánů zelených investic je 
zásadní zdůrazňovat význam standardizovaných modelů rizika a výnosů a vytváření 
nových modelů pro nové výzvy a nová odvětví;

9. zdůrazňuje, že podnikatelé, MSP, sdružení podniků a organizace zajišťující podporu by 
měli mít větší povědomí o možnostech financování výkonnějších technologií či 
smluvních služeb, jako jsou konzultační služby, coaching a vzdělávání v oblasti 
ekodesignu, řízení zdrojů a zeleného podnikání, a o dostupnosti zelených technologií, 
výrobků a služeb, které by mohly být přínosné pro jejich podnikání;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, že při provádění „investičního plánu pro Evropu“ budou 
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klíčovými příjemci podpory poskytované na základě tohoto návrhu malé a střední 
podniky, a to zejména zelené a inovativní MSP; 

Správa poznatků

11. zdůrazňuje význam aktivní mezioborové spolupráce, která má potenciál zažehnout 
inovace a nové příležitosti k růstu prostřednictvím vzájemné výměny nápadů 
a inovativních koncepcí; vítá akci v rámci programu Horizont 2020 „projekty 
zprostředkované klastry pro nové průmyslové hodnotové řetězce“, jejímž cílem je ještě 
více uvolnit inovační potenciál MSP, včetně inovativních ekologických řešení a řešení 
pro účinné využívání zdrojů, které nabízejí; 

12. zdůrazňuje význam přenosu znalostí a sdílení znalostí mezi více subjekty, včetně jejich 
přeshraničního přenosu a sdílení, prostřednictvím neformálních sítí zejména MSP 
a mikropodniků pro zvyšování povědomí o existujících a nových inovativních 
technikách, osvědčených postupech, způsobech získávání potřebného financování, 
možných programech státní podpory a příslušných legislativních rámcích, které 
představují nejméně zatěžující administrativu;

13. poukazuje na důležitou úlohu odvětvových svazů při poskytování užitečných informací 
a doporučení o zelených technologiích, možnostech financování a příslušných 
postupech; vyzývá Komisi a členské státy, aby tam, kde tato podpora chybí, zajistily 
nápravu; 

Výzkum, vývoj a inovace

14. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet základní výzkum a vývoj, který je předpokladem dalšího 
technického pokroku; zdůrazňuje význam nové industrializace Evropy, neboť výrobní 
průmysl je důležitý pro výzkum, vývoj a inovace, a představuje tedy budoucí 
konkurenční výhodu EU;

15. zdůrazňuje, že je důležité, aby evropské firmy uváděly výsledky výzkumu a vývoje na 
trh a aby je zhodnocovaly; vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily stabilní 
regulační rámec a vhodné programy financování s cílem podpořit hospodářskou 
iniciativu a podnikání a omezit dobu pro uvedení nových výrobků, služeb a obchodních 
postupů na trh, zejména v odvětví zelené ekonomiky;

16. podotýká, že v průzkumu Innobarometer, který proběhl v květnu 2014, pouze 9 % 
všech firem uvedlo, že od roku 2011 čerpaly veřejnou finanční podporu na svou činnost 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; zdůrazňuje, že je nutné vytvořit uživatelsky 
vstřícné postupy pro různé druhy podpory;

(De)regulace jako motor růstu

17. vyzývá členské státy, aby se vyvarovaly tvorby vnitrostátních právních předpisů 
přesahujících rámec požadavků EU (tzv. gold-plating), které mohou bránit fungování 
vnitřního trhu, a aby zajistily důsledné provádění evropských právních předpisů ve 
svém vnitrostátním právu; vyzývá Komisi, aby s větším úsilím vystupovala proti tomuto 
fenoménu v jednotlivých členských státech; zdůrazňuje, že je nutné, aby vnitrostátní 
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regulační orgány interpretovaly předpisy jednoznačně a v celé EU jednotně, a že je 
zapotřebí zavést otevřená pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zelených 
veřejných zakázek a elektronického zadávání zakázek, neboť ve své současné podobě 
představují závažnou překážku pro MSP, které chtějí působit v mezinárodním měřítku, 
a současně skvělou příležitost pro časnou úpravu v členských státech; 

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout zastaralé nebo nadměrně zatěžující legislativní návrhy; 
vyzývá Komisi, aby se zdržela předkládání legislativních návrhů, které by vedly ke 
zbytečné administrativní zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně přezkoumávala 
existující právní předpisy s cílem snížit stávající administrativní zátěž a přizpůsobit je 
novým obchodním modelům; zdůrazňuje však, že má-li být dosaženo 
environmentálních cílů EU, je třeba přijmout ambiciózní opatření; 

19. připomíná, že právní úprava by měla být technologicky neutrální a podporovat inovace, 
aby mohly být testovány a zhodnoceny na trhu různé nové technologie; vyzývá členské 
státy, aby ve svých programech veřejné podpory využívaly tržní nástroje a aby se 
zdržely poskytování dotací narušujících trh; vyzývá Komisi, aby vypracovala společné 
pokyny pro vnitrostátní programy veřejné podpory projektů zelených investic s cílem 
vytvořit jednotnější soubor opatření; 

20. konstatuje, že veřejné finanční prostředky musí směřovat spíše do vyspělých 
technologií, které mohou být uvedeny na trh za výrazně menších nákladů, než aby byly 
vynakládány na podporu rozsáhlého zavádění technologií, jež jsou nezralé a nákladově 
neefektivní;

21. podotýká, že průlomové obory a technologie často ukazují na nedostatky stávající 
právní úpravy; zdůrazňuje, že je nutné soustavně monitorovat stávající právní předpisy 
a uplatňování ustanovení o výjimkách u některých inovativních technologií, aby 
nebránily vstupu nově vyvinutých technologií na trh;

Různá opatření podpory 

22. domnívá se, že součástí základních vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem k lepšímu přístupu k finančním prostředkům 
a životaschopnosti podniku je dobře připravený podnikatelský plán; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby do svých vzdělávacích programů neprodleně zařadily finanční 
vzdělávání; podporuje v této souvislosti program „Erasmus pro mladé podnikatele“, 
jehož cílem je prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet jednotný trh 
a konkurenceschopnost;

23. podotýká, že je důležité zabývat se neudržitelnými spotřebními návyky a prosazovat 
změnu chování spotřebitelů; poukazuje na nutnost vhodného vzdělávání spotřebitelů 
a na to, že je třeba podněcovat k přijímání opatření za účelem ekologičtější spotřeby;

24. zdůrazňuje, že je důležité usnadňovat zakládání nových podniků a osamostatňování 
podniků prostřednictvím spolupráce s výzkumnými a technologickými ústavy 
a univerzitami;
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25. je přesvědčen, že podnikání žen je nevyužitým zdrojem růstu a konkurenceschopnosti 
EU, který by měl být podporován a rozšiřován, a že veškeré překážky, kterým ženy čelí 
na trhu práce, by měly být odstraněny;

26. vyzývá Komisi, aby provedla šetření s cílem zjistit, v jakých odvětvích evropského 
průmyslu lze vytvořit nové klastry a uzly;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Odvětví zeleného růstu nabízejí značné ekonomické a ekologické výhody MSP v EU 
a očekává se, že v nadcházejících letech zažijí velký rozkvět. Výchozím bodem je to, že tento 
hospodářský růst může jít ruku v ruce s udržitelností životního prostředí. MSP jsou páteří 
evropského hospodářství a důležitými hybateli hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. 

Je důležité, aby tvůrci politiky plně pochopili potenciál zelené ekonomiky a zároveň si 
uvědomovali, jakým obtížím MSP v současnosti čelí, především pokud jde o ekologizaci 
jejich výrobků, výrobních procesů, obchodních postupů a služeb. Zelený akční plán Komise 
pro malé a střední podniky je vítanou iniciativou, která je další pobídkou k tomu, aby MSP 
rozvíjely přínosy zeleného růstu.

V průběhu konzultací se zainteresovanými stranami, které byly vedeny při vypracovávání této 
zprávy, bylo poukázáno na řadu problémů. Na jedné straně panuje velmi široká shoda na tom, 
že zelený růst má mnoho přínosů. Avšak současně mnoho podnikatelů, MSP a odvětvových 
sdružení upozornilo na některé vážné problémy, s nimiž se v současnosti potýkají. Ty lze 
obecně rozdělit do těchto kategorií: financování, výzkum, vývoj a inovace, získávání 
potřebných znalostí a stávající regulační rámec. 

Někteří účastníci rovněž poukazovali na obecnou nechuť evropských občanů riskovat. Již 
v rané fázi vzdělávání by měla být mládež seznamována s podnikatelskou činností 
a souvisejícími tématy, jako jsou například různé formy financování. K dosažení úspěchu je 
často nutné zažít porážku a shoda panovala rovněž na tom, že úpadkové právo je často příliš 
přísné a po neúspěchu v podnikání není snadní začít znovu. 

Pokud jde o financování MSP, většina problémů, s nimiž se tyto podniky potýkají, jsou dobře 
známé a popsané. Jednou z hlavních obtíží při sjednávání smlouvy o úvěru je nedostatek 
informací mezi MSP a věřiteli. Obě strany se shodují na tom, že lepší komunikace by měla 
pomoci věřitelům lépe chápat potřebu MSP získat úvěr a MSP lépe porozumět jednotlivým 
možnostem úvěru. Rizikový kapitál, business angels a crowd funding by měly být více 
propagovány jako způsoby financování, které jsou alternativou běžných bankovních úvěrů. 
S ohledem na velmi široký rozsah požadavků na financování, které se liší podle druhu 
výrobku, velikosti firmy, technologie, inovativnosti atd., by Komise měla tyto aspekty 
zohledňovat při vytváření programů, nástrojů a iniciativ. Zejména pro zelenou ekonomiku, 
která využívá nových technologií a obchodních modelů, je vzhledem k určité nejistotě 
ohledně návratnosti investic nutná široká škála nástrojů. 

Dalším klíčovým předpokladem rozvoje příležitostí v oblasti zeleného růstu je sdílení a šíření 
poznatků. Oproti nadnárodním firmám nemají MSP často stejný přístup k sítím znalostí, aby 
mohly sledovat nejnovější technický vývoj nebo aby oslovily potenciální klienty či investory. 
Z těchto důvodů je samostatná část této zprávy vyhrazena otázce, jak mohou MSP více 
využívat znalostí, které jsou k dispozici. Nejdůležitějšími faktory jsou zde mezioborová 
spolupráce, vytváření neformálních sítí a neocenitelná úloha, kterou v tomto ohledu mohou 
a měly by hrát odvětvové svazy. Jde o to, jak rovněž zaznělo při konzultacích se 
zainteresovanými stranami, že odvětvové svazy a neformální sítě jsou hlavním zdrojem 
informací, od technologií, přes dodavatele, až po programy státní podpory a další aspekty. 
V odvětvích, kde tyto platformy chybí, by měly Komise a členské státy zasáhnout a podobné 
služby zajistit. 
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Značný potenciál zelené ekonomiky lze plně využít pouze v případě, že bude pro výzkum, 
vývoj a inovace existovat odpovídající rámec. Ačkoli výzkum, vývoj a inovace lze do jisté 
míry povzbudit různými programy veřejné podpory, nejvýznamnější hnací silou je otevřený, 
stabilní regulační a investiční rámec, který vytváří příznivé prostředí pro inovace. To znamená 
prostředí, kdy vstup na trh netrvá dlouho, kdy výběr vítěze neprobíhá uměle, ale je ponechán 
na tržních silách, a kdy nejsou již od počátku vyloučeny potenciální inovativní technologie či 
výrobky. 

Tím se také zabývá část zprávy věnovaná regulaci, která je další velkou překážkou růstu 
obecně, a zeleného růstu zvlášť. Bylo poukázáno na některé problémy, jak během konzultací 
se zainteresovanými stranami, tak během slyšení o podpoře inovativních nových podniků 
a MSP, které uspořádal výbor ITRE Evropského parlamentu, a sice že příliš často existuje 
nadměrné množství přísných pravidel, oznamovacích povinností či náležitostí při předkládání 
žádostí. Konkrétněji jsou to například tzv. gold-plating a různý výklad ze strany jednotlivých 
regulačních orgánů, což zvyšuje zátěž a představuje překážku pro fungování vnitřního trhu. 
Rozhodnutí Komise stáhnout některé legislativní návrhy, které jsou pokládány za příliš 
zatěžující, lze přivítat. Poukazuje na to, že Komise a členské státy by při navrhování nového 
právního předpisu měly nejprve přemýšlet o tom, jaký problém nebo jaké selhání trhu chtějí 
vyřešit.

Pokud jde o programy podpory, vyzývá zpravodaj Komisi, aby vypracovala pokyny pro 
zefektivnění odlišných vnitrostátních systémů, aby vznikl jednotnější soubor opatření. Jedním 
z klíčových aspektů, na které by se měly soustředit vlády, aby pokračovala ekologizace 
našeho hospodářství a aby bylo hospodárně nakládáno s veřejnými prostředky, je hledat 
vyspělé technologie, které jsou nákladově efektivní. Vyvarovat by se naopak měly podpory 
rozsáhlého zavádění nákladných nových technologií. V tomto případě by se měly vlády raději 
ujmout úlohy zprostředkovatele, kdy podpoří menší zkušební projekt, který přispěje k dalšímu 
rozvoji dané technologie. 

Závěrem zpravodaj v návrhu zprávy upozorňuje na některé další významné výzvy, jako jsou 
potenciál podnikání žen, poučení spotřebitelé a opatření na podporu podnikání obecně. 

Je zřejmé, že zelený růst má značný potenciál, který však nelze plně využít, pokud nejsou 
splněny určité základní podmínky. Mezi tyto podmínky patří rozvoj podnikatelského myšlení, 
vytvoření otevřených pravidel podporujících inovace, zajištění různorodějšího přístupu 
k financování nebo rozšíření příležitostí ke sdílení znalostí.


