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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novej stratégii pre európske MSP
(2020/2131(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), ktorý sa týka 
vnútorného trhu, udržateľného rozvoja a sociálneho trhového hospodárstva,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície 
mikropodnikov, malých a stredných podnikov1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 
2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (smernica o 
oneskorených platbách)2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. 
decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a 
malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
1639/2006/ES3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o malých a stredných podnikoch 
(MSP): konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o rodinných podnikoch v Európe5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, 
vlastných zdrojoch a pláne obnovy7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júla 2020 o záveroch z mimoriadneho zasadnutia 
Európskej rady 17. až 21. júla 20208,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. februára 2011 s názvom Preskúmanie 
iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu (COM(2011)0078) a na súvisiace uznesenie 
Európskeho parlamentu z 12. mája 20119,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na 

1 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
2 Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33.
4 Ú. v. EÚ C 68E, 7.3.2014, s. 40.
5 Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 57.
6 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
7 Prijaté texty, P9_TA(2020)0124.
8 Prijaté texty, P9_TA(2020)0206.
9 Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
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zlepšenie prístupu MSP k financovaniu (COM(2011)0870),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. marca 2013 s názvom Inteligentná regulácia – 
plnenie potrieb malých a stredných podnikov (COM(2013)0122),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2016 s názvom Budúci lídri 
Európy: iniciatíva pre začínajúce a rozširujúce sa podniky (COM(2016)0733),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy (COM(2020)0067),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu (COM(2020)0103),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Nová priemyselná 
stratégia pre Európu (COM(2020)0102),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2020 s názvom Nový akčný plán pre 
obehové hospodárstvo: Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu 
(COM(2020)0098),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre Európu: 
náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie (COM(2020)0456),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Upravený pracovný 
program Komisie na rok 2020 (COM(2020)0440),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júla 2020 s názvom Európsky program v oblasti 
zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť 
(COM(2020)0274),

– so zreteľom na výročnú správu o európskych MSP za obdobie 2018/2019 z novembra 
2019,

– so zreteľom na hospodárske prognózy Európskej komisie z jari 2020,

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 02/2020 z 22. januára 
2020 s názvom Nástroj pre MSP v praxi: účinný a inovačný program, ktorý stojí pred 
výzvami,

– so zreteľom na zistenia indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020, ktoré boli 
uverejnené 11. júna 2020,

– so zreteľom na správu Svetovej banky s názvom Global Economic Prospects (Svetový 
hospodársky výhľad) z júna 2020,

– so zreteľom na správu OECD z 10. decembra 2019 s názvom The Missing 
Entrepreneurs 2019 (Chýbajúci podnikatelia 2019),
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– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť 
a sociálne veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre kultúru  
vzdelávanie,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0237/2020),

A. keďže oznámenie Komisie s názvom Stratégia pre MSP pre udržateľnú a digitálnu 
Európu bolo uverejnené 10. marca 2020, pričom WHO 11. marca 2020 vyhlásila 
pandémiu ochorenia COVID-1910, ktorá má veľký vplyv na hospodárske, sociálne a 
politické prostredie, v rámci ktorého MSP pôsobia a v dôsledku čoho bolo potrebné 
stratégiu zrevidovať kvôli zmenám v mnohých hospodárskych, sociálnych a politických 
podmienkach; keďže v stratégii Komisie predloženej v marci sa navrhujú ešte riešenia 
štrukturálnych hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev, ktorým MSP 
čelili pred krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ako aj nadchádzajúcich výziev 
súvisiacich s digitálnou a zelenou transformáciou; keďže Komisia by mala predložiť 
aktualizovanú verziu svojho oznámenia o stratégii pre MSP, v ktorej sa zohľadnia body 
uvedené v tomto uznesení; keďže Európa v konkurencieschopnosti zaostáva za 
ostatnými rozvinutými hospodárstvami, čo ohrozuje potenciál Európy vytvárať 
bohatstvo a prosperitu,

B. keďže 24 miliónov MSP v EÚ27 tvorí základ hospodárstva a pred pandémiou vytvorilo 
viac ako polovicu HDP EÚ a zamestnávalo približne 100 miliónov pracovníkov; keďže 
98,9 % podnikov v nefinančnom sektore hospodárstva EÚ sú malé podniky s menej ako 
49 zamestnancami;11 keďže mikropodniky a malé a stredné podniky na vnútroštátnej 
úrovni aj na úrovni EÚ sú veľmi komplexné a heterogénne vzhľadom na svoju veľkosť 
a veľkú rozmanitosť oblastí činnosti, v ktorých pôsobia; keďže MSP majú zásadný 
význam pre rozvoj a odolnosť európskych priemyselných hodnotových reťazcov a 
významne prispievajú k miestnym, regionálnym a národným hospodárstvam;

C. keďže MSP by mali byť stredobodom Európskej zelenej dohody a digitálnej stratégie a 
mali by mať náležitú podporu prispôsobených finančných nástrojov a legislatívneho 
prostredia priaznivého pre MSP, aby mohli zohrávať dôležitú úlohu pri raste 
európskeho hospodárstva, ako aj v širších strategických cieľoch Únie vrátane 
environmentálnych cieľov do roku 2050;  keďže Parlament vo svojom uznesení o 
koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom 
zdôraznil, že Európska zelená dohoda a digitálna transformácia by mali uľahčiť 
stratégie obnovy a rekonštrukcie po pandémii COVID-19; keďže MSP musia byť 
aktívne zapojené do digitálnej stratégie EÚ a Európskej zelenej dohody a v rámci nich 
musia byť podporované, aby sa zlepšila ich konkurencieschopnosť a uvoľnil ich 
potenciál pre digitalizáciu, zavádzanie inovačných riešení a riešenie naliehavých 
environmentálnych a spoločenských problémov; keďže príspevok MSP bude kľúčový 
pre úspech týchto stratégií;

10 Úvodné poznámky generálneho riaditeľa WHO na brífingu o ochorení COVID-19, 11. marca 2020.
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_sk 

https://ec.europa.eu/growth/smes_sk
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D. keďže hospodárska kríza a následné pesimistické hospodárske vyhliadky vyvolané 
pandémiou priviedli značný a neurčitý počet MSP a startupov na pokraj úpadku; keďže 
v roku 2018 dostávalo platby včas len 40 % spoločností; keďže kríza likvidity, ktorou 
trpia mnohé MSP, bude mať negatívny vplyv nielen na ich každodennú prevádzku, ale 
aj na ich vyhliadky na rast v budúcnosti, a to im bude brániť v riadnom plánovaní 
dlhodobých investícií;

E. keďže núdzové nákupy aktív Európskej centrálnej banky (ECB) v reakcii na 
hospodársku krízu spôsobenú pandémiou pomáhajú najmä väčším podnikom, pretože 
tie viac využívajú trh s komerčnými dlhmi, ale nezlepšujú finančné podmienky pre 
MSP; keďže EÚ a členské štáty by mali konať odvážne a rýchlo, aby minimalizovali 
hospodárske, sociálne a strategické riziká spojené so zánikom týchto spoločností; 
uznáva, že najdôležitejším vonkajším zdrojom financovania MSP v Únii sú tradične 
bankové úvery, ktoré predstavujú viac ako tri štvrtiny financovania MSP,  v dôsledku 
čoho sú však MSP mimoriadne zraniteľné v prípade sprísnenia podmienok 
poskytovania bankových úverov; keďže MSP nemajú nástroje na riešenie dlhotrvajúcej 
krízy a vnútroštátne opatrenia by nemali negatívne vplývať na vnútorný trh EÚ;

F. keďže vplyv nedostatku kapitálu v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
bude v jednotlivých odvetviach, typoch spoločností a členských štátoch odlišný, čo 
povedie k rozdielom na jednotnom trhu; keďže je dôležité zachovať rovnaké 
podmienky, aby sa minimalizovali narušenia hospodárskej súťaže v rámci vnútorného 
trhu, pričom rozdiel vo výkonnosti rastu medzi členskými štátmi je jednou z príčin 
nerovnomerného hospodárskeho vývoja v rámci EÚ; keďže MSP ešte viac zápasia s 
nadmernou a často deregulovanou globálnou hospodárskou súťažou;

G. keďže hospodársky výhľad OECD nevylučuje v prípade ďalšej závažnej vlny COVID-
19, že strata príjmov do konca roka 2021 presiahne stratu akejkoľvek predchádzajúcej 
recesie za posledných 100 rokov12; keďže po prepuknutí nákazy COVID-19 by štátna 
pomoc nemala viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu medzi MSP z 
rôznych krajín; keďže pandémia ukázala, že digitálna transformácia má mimoriadny 
význam, a zdôraznila potrebu digitalizácie hospodárstva, aby sa zabezpečila lepšia 
odolnosť v budúcnosti, pričom pretrvávajú aj environmentálne výzvy, ktoré treba riešiť; 
keďže EÚ čelí tvrdej konkurencii globálnych aktérov; keďže inovácie predstavujú 
účinný spôsob, ako MSP môžu budovať dlhodobý a udržateľný rast;

H. keďže prijatie environmentálne udržateľných postupov, inovácií a technológií podľa 
očakávaní vytvorí za predpokladu zavedenia správnych administratívnych, regulačných 
a technických podmienok nové pracovné miesta a podnikateľské príležitosti pre MSP a 
zároveň zvýši ich konkurencieschopnosť a zníži ich náklady; keďže mnohé MSP chcú 
zlepšiť svoje environmentálne správanie, efektívnosť využívania zdrojov a energie, 
používanie digitálnych technológií a zavádzanie inovačných riešení a toto všetko bude 
mať zásadný význam pre podporu ich dlhodobého a udržateľného rastu a 
konkurencieschopnosti, ako aj pre to, aby mohli zohrávať kľúčovú úlohu v priamom 
poskytovaní ekologických inovácií; keďže na tento účel by sa mal zabezpečiť lepší 
prístup k financovaniu a technickej podpore;

I. keďže podľa indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (Digital Economy and Society 

12 OECD Economic Outlook (Hospodársky výhľad OECD), zväzok 2020, I. vydanie.
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Index) Komisie za rok 202013 mnohé MSP stále nemajú úplný prístup k digitalizácii a 
zaostávajú za veľkými firmami z hľadiska digitálnych zručností aj z hľadiska 
digitalizácie svojej činnosti, čo je čiastočne spôsobené nespravodlivou súťažou zo 
strany nadnárodných spoločností; keďže rovnaké pravidlá by sa mali uplatňovať na 
digitálnom aj nedigitálnom jednotnom trhu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky a 
zároveň zabrániť negatívnym vplyvom na pracovné a sociálne práva; keďže používanie 
údajov môže viesť ku konkurenčnej výhode a umožniť MSP využívať výhody digitálnej 
transformácie, pričom dôraz na digitálnu gramotnosť a zručnosti by mal byť spojený s 
posilnením investícií EÚ do digitálnej infraštruktúry, ako aj so zlepšením prístupu k 
údajom pre MSP, a spravodlivými obchodnými a regulačnými rámcami vo všetkých 
typoch trhových prostredí, t. j. medzi podnikmi, medzi podnikmi a spotrebiteľmi a 
podnikmi a verejnou správou;

J. keďže jednou z hlavných výziev pre využitie potenciálu digitalizácie je nájsť 
kvalifikovaných zamestnancov; keďže Komisia, členské štáty a miestne samosprávy by 
mali konať s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, aby sa zabezpečila 
konkurencieschopnosť MSP, ako aj udržateľný a dlhodobý hospodársky rast Únie; 
keďže priemyselná stratégia Únie pre MSP je príležitosťou na podporu podnikateľskej 
kultúry nedostatočne zastúpených alebo znevýhodnených skupín a na to, aby im 
umožnila v plnej miere využiť príležitosti z digitálnej a ekologickej transformácie;

K. keďže posilnenie podnikateľskej kultúry môže MSP umožniť v plnej miere prispievať k 
dvojakej transformácii a zvýšiť počet pracovných miest, a tým aj vplyv MSP na trh 
práce, a profitovať z nej; keďže ženy tvoria 52 % celkového obyvateľstva EÚ, ale 
predstavujú len 34,4 % samostatne zárobkovo činných osôb a 30 % začínajúcich 
podnikateľov v EÚ14; keďže tvorivosť a podnikateľský potenciál žien zostávajú 
nevyužité a mali by sa ďalej rozvíjať;

L. keďže by sa mala znížiť regulačná záťaž, ako sú finančné náklady a náklady spojené s 
dodržiavaním predpisov spôsobené nadmernou reguláciou a príliš zložitými 
administratívnymi postupmi vrátane výziev súvisiacich s patentovými spormi, napríklad 
v oblasti ochrany duševného vlastníctva, ale aj so zreteľom na možnosti financovania; 
keďže inovácia nie je spojená s reguláciou, ale často je výsledkom spoločného úsilia, v 
rámci ktorého podniky navzájom spolupracujú, vymieňajú si poznatky a informácie a 
spájajú nápady a financovanie s partnermi v rámci širších inovačných systémov; keďže 
v prípade grantov je zvyčajne vyššia pravdepodobnosť, že sa dostanú k MSP alebo na 
činnosti, do ktorých sú MSP pravdepodobnejšie zapojené, než v prípade daňových úľav;

M. keďže definícia EÚ pojmu MSP sa uvádza vo viac ako 100 právnych aktoch EÚ, ktoré 
sa týkajú širokej škály politík; keďže Komisia bude ďalej skúmať platnú definíciu a 
informovať o konkrétnych otázkach, ktoré vyplynuli z poslednej verejnej konzultácie, 
ako sú zložité vlastnícke štruktúry alebo možné účinky blokovania (lock-in); keďže 
Komisia ešte stále nevyhovela rozsudku Európskeho súdneho dvora z 15. septembra 
2016, v ktorom sa požaduje objasnenie kritérií „nezávislosti a autonómie“;

N. keďže mikropodniky predstavujú významný podiel európskych MSP a veľmi často sa 
stretávajú s problémami, pokiaľ ide o prístup k financovaniu a informáciám o 

13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
14 Správa vypracovaná pre Európsku komisiu a Európsku investičnú banku poradným orgánom pre inovačné 
financovanie (Innovation Finance Advisory), Financovanie podnikateliek – Ako posilniť rast, jún 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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príležitostiach, ktoré sú k dispozícii na európskej a vnútroštátnej úrovni; keďže túto 
kategóriu podnikov veľmi tvrdo zasiahla aj kríza spôsobená ochorením COVID-19 a 
bez toho, aby bola dotknutá súčasná definícia MSP, si zaslúžia väčšiu pomoc a lepšiu 
podporu;

O. keďže spoločnosti so strednou kapitalizáciou významne prispievajú k zamestnanosti a 
rastu, najmä v niektorých členských štátoch; keďže Komisia by mala v rámci iniciatívy 
REFIT posúdiť potrebu samostatného vymedzenia spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou s cieľom umožniť cielené opatrenia a zároveň zabezpečiť, aby sa tým 
nerozšírila existujúca definícia MSP ani žiadnym spôsobom neohrozila podpora MSP;

Štrukturálne výzvy pred krízou spôsobenou pandémiou COVID-19

1. víta stratégiu Komisie pre MSP a súhlasí s jej názorom, že MSP majú pre európske 
hospodárstvo zásadný význam; zdôrazňuje potrebu aktualizovať stratégiu pre MSP v 
súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 a zároveň venovať pozornosť 
pokroku v prechode na sociálne, hospodársky a environmentálne odolnú spoločnosť a 
konkurencieschopné hospodárstvo, a preto žiada, aby sa stratégia pre MSP zosúladila s 
priemyselnou stratégiou, Európskou dátovou stratégiou15 a Európskou zelenou dohodou 
s cieľom aktívne podporiť a zapojiť všetky MSP do dvojakej transformácie s cieľom 
dosiahnuť lepšiu konkurencieschopnosť, dlhodobý rast a lepšiu odolnosť;

2. požaduje ďalej opatrenia na zlepšenie prostredia pre zakladanie podnikov a posilnenie 
podnikateľského ducha, a to aj prostredníctvom znižovania administratívnej záťaže 
MSP; vyzýva na prijatie akčného plánu pre MSP s jasnými cieľmi, čiastkovými cieľmi a 
harmonogramom spolu s pravidelným monitorovaním, podávaním správ a hodnotením; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu posilniť podnikateľského ducha v rámci Únie a 
vytvoriť podmienky, ktoré umožnia novým podnikom a existujúcim MSP prosperovať a 
inovovať, a tým prispievať k hospodárskej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti a 
hospodárskej konkurencieschopnosti Únie;

3. uznáva, že nadmerné množstvo administratívnych a regulačných predpisov môže byť 
prekážkou schopnosti MSP prosperovať, pretože nemajú potrebné zdroje na to, aby 
čelili zložitým byrokratickým požiadavkám;

4. víta preto záväzok Komisie zaviesť zásadu „jeden za jeden“, ale pripomína, že sa tým 
len zachová súčasný stav v právnych predpisoch, čo nie je dostatočná ambícia, a 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty predchádzali tzv. goldplatingu, čo by 
mohol byť prvý krok k zastaveniu prílivu nových predpisov; pripomína, že verejná 
správa na európskej aj vnútroštátnej úrovni zohráva kľúčovú úlohu v snahe zabezpečiť 
uľahčenie podnikania a napríklad aj podporu investícií zameraných na výrazné zvýšenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti, pričom súčasne zabezpečuje najprísnejšie normy 
transparentnosti a zdravia a bezpečnosti pracovníkov a ochrany životného prostredia;

5. vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby uznali potrebu lepšej regulácie a 
zjednodušenia a prijali plán s konkrétnymi a záväznými cieľmi a ukazovateľmi ako 
dôležitý predpoklad schopnosti nášho hospodárstva zotaviť sa a inovovať, ako aj 
zabezpečenia konkurencieschopnosti podnikov EÚ; konštatuje, že viaceré členské štáty 

15 Oznámenie Komisie z 19. februára 2020 o Európskej dátovej stratégii (COM(2020)0066).
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stanovili kvantitatívne ciele na zníženie administratívnej záťaže až o 30 %16, a vyzýva 
Komisiu, aby na úrovni EÚ stanovila ambiciózne a záväzné kvantitatívne a kvalitatívne 
ciele na zníženie administratívneho zaťaženia, a to čo najskôr po vykonaní posúdenia 
vplyvu a v každom prípade najneskôr do júna 2021 a pred oznámením Komisie;

6. poznamenáva, že tento plán by mal identifikovať oblasti, v ktorých by sa malo 
podstatne znížiť administratívne a regulačné zaťaženie MSP s cieľom znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov vrátane byrokracie, a podporiť členské štáty v rýchlom 
znižovaní počtu pravidiel pri súčasnom zabezpečení práv pracovníkov, sociálnych a 
zdravotných noriem a ochrany životného prostredia; zdôrazňuje, že v záujme 
monitorovania účinnosti znižovania byrokracie je takisto dôležité posúdiť takéto 
opatrenia ex post, pričom treba zohľadniť hľadisko MSP a neoslabiť práva pracovníkov;

7. vyzýva na lepšie zosúladenie právnych predpisov, ktoré by mala sprevádzať 
inteligentná digitalizácia, väčšia používateľská ústretovosť, efektívnejšie postupy a 
bezpečnejšie a dôvernejšie spracovanie údajov; v tejto súvislosti požaduje zvýšenú a 
cielenejšiu technickú a administratívnu pomoc na vnútroštátnej aj európskej úrovni, 
výmenu najlepších postupov a príležitosti odbornej prípravy pre MSP; vyzýva Komisiu, 
aby riadila skutočný jednotný digitálny vstupný bod pre všetky otázky týkajúce sa 
možností financovania MSP v EÚ a zabezpečila, aby systémy podpory EÚ vrátane tých, 
ktoré sa zaoberajú následkami pandémie COVID-19, obsahovali silnú zložku MSP;

8. víta doterajšie výsledky uplatňovania zásad lepšej právnej regulácie; konštatuje, že treba 
dosiahnuť ďalší pokrok, najmä pokiaľ ide o zjednodušenie a štandardizáciu foriem a 
postupov, s jednotným uplatňovaním zásad „jedenkrát a dosť“ a „digitalizácia ako 
štandard“ na úrovni EÚ aj členských štátov a znižovanie administratívnej záťaže vo 
všeobecnosti;

9. vyzýva Komisiu, aby dôkladne analyzovala hospodárske a sociálne vplyvy krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19 na MSP a aby pri vykonávaní posúdení vplyvu pred 
navrhovaním právnych predpisov zohľadnila obavy MSP vyplývajúce z krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19;

10. požaduje preto záväzný test, ktorý bude schopný posúdiť, so zreteľom na MSP, náklady 
a prínosy legislatívnych návrhov vrátane ich hospodárskeho dosahu a ich vplyvu na 
zamestnancov MSP; očakáva, že výsledky testu vplyvu na MSP sa v plnej miere 
zohľadnia vo všetkých legislatívnych návrhoch a jasne preukážu, ako možno dosiahnuť 
zjednodušenie, a ak je to možné, sformulujú sa dodatočné odporúčania, aby sa zabránilo 
zbytočnej administratívnej alebo regulačnej záťaži pre MSP; pripomína, že hlavný 
dôraz by sa v rámci legislatívneho procesu EÚ mal klásť skôr na kvalitu posúdení 
vplyvu než na rýchlosť dokončenia iniciatív; vyzýva členské štáty, aby zbierali 
a presadzovali najlepšie postupy a vypracovali usmernenia na systematické 
vykonávanie testov vplyvu na MSP na vnútroštátnej úrovni;

11. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinnosť a dobré fungovanie výboru pre kontrolu 
regulácie tým, že zabezpečí, aby mal väčšinu externých odborníkov a podporu 
Spoločného výskumného centra; opätovne zdôrazňuje, že treba zaručiť nezávislosť, 
transparentnosť a objektívnosť výboru pre kontrolu regulácie a jeho činnosti a že 

16 Správa pre nemecké ministerstvo hospodárstva a energetiky predložená Centrom pre európske politické štúdie, 
Štúdia uskutočniteľnosti: zavedenie zásady „jeden za jeden“ v Európskej komisii, 5. decembra 2019.
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členovia výboru by nemali podliehať žiadnej politickej kontrole, konfliktu záujmov ani 
zaujatosti; vyzýva Komisiu, aby zaručila úplnú rovnováhu medzi zastúpením veľkých a 
malých podnikov vo všetkých príslušných orgánoch a výboroch spojených s tvorbou 
politík EÚ vrátane výboru pre kontrolu regulácie; považuje súčasnú požiadavku, aby vo 
výbore pre kontrolu regulácie bol len jeden zástupca MSP, ktorý má zastupovať všetky 
MSP vo všetkých odvetviach, za nedostatočnú vzhľadom na veľkú rozmanitosť MSP v 
Európe;

12. vyzýva na opätovné vykonávanie iniciatívy „Small Business Act“ (SBA); zdôrazňuje 
potrebu dôsledne uplatňovať zásadu „najskôr myslieť na malých“ a posilniť zásadu 
„zohrávať zásadnú úlohu v zásadných otázkach a menšiu úlohu v menej dôležitých 
otázkach“ s cieľom zabezpečiť skutočné zameranie na MSP v právnych predpisoch EÚ 
a vnútroštátnych právnych predpisoch a ako základ nového medziinštitucionálneho 
záväzku znižovať administratívnu záťaž;

13. berie na vedomie plán Komisie vymenovať osobitného vyslanca EÚ pre MSP s cieľom 
lepšie upozorňovať na obavy MSP a vyzýva ju, aby vyslanca pre MSP začlenila do 
ústredného útvaru pod vedením predsedníčky Komisie s cieľom umožniť dohľad nad 
otázkami, ktoré sa týkajú MSP, vo všetkých generálnych riaditeľstvách; vyzýva 
Komisiu, aby vychádzala z existujúceho procesu preskúmania výkonnosti MSP a aby sa 
zapojila do výročnej rozpravy o stave Únie MSP, ktorá sa uskutoční na plenárnej 
schôdzi Parlamentu; vyzdvihuje príležitosť na posilnenie spolupráce medzi sieťou 
vyslancov pre MSP a vnútroštátnymi a miestnymi organizáciami, ktoré MSP zastupujú;

14. domnieva sa, že cieľom EÚ v oblasti udržateľnosti a digitalizácie by mali plne 
zodpovedať finančné a iné zdroje, aby sa členským štátom umožnilo podporovať 
transformáciu MSP v oboch oblastiach, čo je v kontexte politiky súdržnosti zvlášť 
dôležité pre menej rozvinuté regióny; zdôrazňuje, že tieto ciele nemôžu byť protichodné 
a naopak, musia sa navzájom posilňovať a musia ich dopĺňať opatrenia na ochranu 
zamestnanosti s právami a zlepšenými pracovnými podmienkami;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že MSP sa stretávajú s väčšími problémami v prístupe k 
financovaniu ako väčšie spoločnosti, a to okrem iného z dôvodu rôznych menových 
opatrení a regulačného rámca; v tejto súvislosti navrhuje, aby sa prijali opatrenia na 
posilnenie prístupu MSP vrátane mikropodnikov a startupov k úverom; pripomína, že 
MSP zvyčajne nemajú dostatok finančných a ľudských zdrojov na to, aby sa mohli 
zúčastňovať na postupoch získavania prístupu k finančným nástrojom na rovnocennej 
úrovni s inými zainteresovanými stranami, najmä nadnárodnými spoločnosťami;

16. vyjadruje znepokojenie nad ťažkosťami v prístupe k možnostiam financovania z EIB, s 
ktorými sa stretáva väčšina MSP, najmä MSP s obmedzenou kapitalizáciou, a požaduje, 
aby podmienky prístupu zohľadňovali potrebu širšej účasti MSP; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že mnohé MSP vrátane mikropodnikov a startupov nemajú prístup 
k financovaniu EÚ z dôvodu nedostatočnej informovanosti o možnostiach, ale aj z 
dôvodu zdĺhavosti a prílišnej zložitosti príslušných postupov a kritérií oprávnenosti; 
vyzýva Komisiu, aby odstránila takéto prekážky zjednodušením postupov, 
zabezpečením online prístupu k informáciám a aby viac podporovala stimuly 
prispôsobené potrebám MSP a mikropodnikov;

17. v tejto súvislosti pripomína členským štátom a Komisii, že je okamžite potrebné 
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obnoviť likviditu MSP, aby sa zabezpečilo ich základné fungovanie, a upozorňuje, že 
prežitie MSP, najmä mikropodnikov po pandémii COVID-19 bude vzhľadom na ich 
štrukturálne nedostatky v porovnaní s väčšími podnikmi závisieť od rýchleho 
rozhodovania, primeraného financovania a rýchlej dostupnosti likvidity; 

18. nabáda Komisiu a členské štáty, aby čo najlepšie využívali nadchádzajúce nástroje EÚ v 
rámci budúceho viacročného finančného rámca (VFR) v súlade s osobitnými potrebami 
miestnych komunít a aby vždy, keď je to možné, zohľadňovali existujúce odvetvové a 
vnútroštátne špecifiká; pripomína, že sa od nich okrem iného očakáva, že budú 
smerovať investície do MSP;

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v pláne obnovy sa MSP venovala malá pozornosť, 
a požaduje prijatie opatrení na zabezpečenie prístupu pre MSP;

20. nalieha na Komisiu, aby lepšie prispôsobila financovanie EÚ tak, aby prilákala väčšiu 
účasť MSP mimo digitálnych, technologicky vyspelých a inovačných MSP, a okrem 
toho požaduje, aby návrh nových nástrojov EÚ zohľadnil, či MSP môžu primerane 
využívať financovanie a či zodpovedá ich potrebám, a zabezpečil, aby MSP mohli 
využívať výhody v prospech globálnej konkurencieschopnosti Európy rovnako ako 
všetci ostatní partneri zapojení do hodnotového reťazca; pripomína, že s cieľom pomôcť 
začínajúcim podnikom prosperovať je nevyhnutné zabezpečiť ponuku tzv. trpezlivého 
kapitálu, ktorý sa zameriava na výhody špecifické pre dlhodobé investície a ktorého 
poskytovatelia sú schopní udržať svoje investície aj v prípade krátkodobých 
nepriaznivých podmienok;

21. zdôrazňuje potrebu aktívneho prístupu orgánov EÚ k sieťam a organizáciám MSP na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni s cieľom poskytovať včasné informácie 
a usmernenia na využívanie dostupných a plánovaných možností financovania z EÚ; 
pripomína Komisii, aby využívala všetky dostupné komunikačné prostriedky, ako aj 
súťaže pre študentov a mladých podnikateľov;

22. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaručili nediskriminačný prístup k bankovým 
úverom pre MSP vrátane podnikov, ktorých obchodný model sa zameriava na nehmotné 
aktíva; pripomína, že prístup k finančným prostriedkom je kľúčovým faktorom 
umožňujúcim rast, udržateľnú transformáciu a inovácie, a požaduje ďalšiu podporu 
inovačných obchodných modelov; odsudzuje nedostatky v úverových podmienkach pre 
MSP v jednotlivých členských štátoch EÚ a vyzýva členské štáty, aby spolupracovali 
s finančným a bankovým sektorom, pokiaľ ide o ich povinnosť zabezpečiť úplný 
a spravodlivý prístup MSP k bankovým úverom;

23. zdôrazňuje, že financovanie len prostredníctvom kapitálových trhov nebude stačiť na 
poskytnutie vhodných riešení pre MSP, a domnieva sa, že sektor finančných služieb 
musí byť stabilný a musí MSP, mikropodnikom a samostatne zárobkovo činným 
podnikateľom ponúknuť širokú škálu prispôsobených možností nákladovo efektívneho 
financovania; v tomto smere poukazuje na význam tradičných bankových modelov 
vrátane malých regionálnych bánk a sporiteľní; vyzýva EIB, aby užšie spolupracovala 
so svojimi finančnými sprostredkovateľmi v členských štátoch na poskytovaní 
relevantných informácií MSP s cieľom zlepšiť ich prístup k financovaniu;

Nové výzvy vyplývajúce z pandémie COVID-19
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24. pripomína, že MSP sa musí rýchlo poskytnúť likvidita, pričom by sa mali posilniť aj 
opatrenia na opätovnú kapitalizáciu MSP; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby riešili problém oneskorených platieb, ktoré stále spôsobujú značné problémy MSP s 
likviditou, a naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby vykonávali 
smernicu o oneskorených platbách, najmä pokiaľ ide o verejnú správu a vzťahy medzi 
podnikmi;

25. nalieha na Komisiu, aby posilnila monitorovanie a presadzovanie smernice o 
oneskorených platbách a posúdila potrebu jej revízie, aby sa zabezpečilo, že rýchle 
platby budú normou na celom vnútornom trhu tak pre transakcie medzi podnikmi, 
najmä transakcie smerujúce z väčších podnikov do menších, ako aj pre transakcie medzi 
verejnou správou a podnikmi; vyzýva orgány na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni, aby boli správnym príkladom tým, že budú MSP platiť vždy včas, a v 
tejto súvislosti nabáda na aktívne využívanie postupov v prípade nesplnenia povinnosti 
v prípadoch, keď sa smernica riadne nevykonáva;

26. uznáva potrebu dočasného zmiernenia pravidiel štátnej pomoci a zistenie, že viedli k 
nerovnomernému vykonávaniu opatrení v rámci Únie; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
prijali rýchle opatrenia s cieľom zaručiť hospodársku súťaž s rovnakými podmienkami 
medzi členskými štátmi;

27. poznamenáva, že pri každom budúcom hodnotení a revízii pravidiel štátnej pomoci by 
sa mali náležite zohľadniť osobitosti a geografické znevýhodnenia, ktoré sa týkajú MSP 
so sídlom na najodľahlejších územiach vrátane ostrovov, najvzdialenejších regiónov a 
horských oblastí, ako aj v iných oblastiach vrátane neokrajových oblastí, ktoré sú 
zasiahnuté nebývalými prírodnými katastrofami;

28. je hlboko znepokojený tým, že odvetvia ako cestovný ruch, pohostinské služby, kultúra, 
kreatívny priemysel, doprava, veľtrhy a podujatia, v ktorých pôsobia z veľkej časti 
MSP, boli najviac zasiahnuté krízou spôsobenou ochorením COVID-19; zdôrazňuje 
význam nepretržitých a rýchlych opatrení zameraných na obnovenie a zachovanie 
dôvery medzi cestujúcimi a prevádzkovateľmi príslušných zariadení; zdôrazňuje, že 
treba oslobodiť tieto odvetvia od administratívnej záťaže a regulácie zvyšujúcej 
náklady, určiť spôsob, ako tieto odvetvia oživiť, a zabezpečiť ochranu práv pracovníkov 
v dotknutých odvetviach; pripomína význam zlepšenia prístupu MSP v kultúrnom 
a kreatívnom odvetví k digitálnym technológiám a podporným programom, keďže kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 poukázala ich kľúčovú úlohu v našom hospodárstve 
a spoločenskom živote;

29. nalieha na členské štáty, aby za najvyššie politické priority uznali ochranu 
zamestnanosti a prežitie MSP a startupov tak, že predložia konkrétne opatrenia na 
podporu ekonomicky životaschopných MSP a startupov, ktorým hrozí platobná 
neschopnosť, najmä vzhľadom na zrušenie nástroja na podporu platobnej schopnosti na 
návrh Európskej rady; pripomína európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE), ktorého cieľom je pokryť náklady na 
vnútroštátne režimy skráteného pracovného času; vyzýva Komisiu, aby aktívne 
podporovala členské štáty pri transponovaní smernice o reštrukturalizácii a insolvencii17 

17 Smernica (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení 
a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní 
a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132. Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 18.
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s cieľom zabezpečiť reálnu druhú šancu pre MSP v ťažkostiach;

30. poznamenáva, že kríza súvisiaca s pandémiou COVID-19 priviedla MSP k inovačným 
technológiám, novým formám organizácie práce a modelom digitálneho obchodu ako je 
elektronický obchod, spoločné využívanie zdrojov a práca na diaľku; poukazuje na to, 
že mnohé MSP sa ťažko prispôsobujú novým okolnostiam, a v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že investície do výskumu a inovácií (R&I) sa zamerajú na 
účasť MSP a zároveň zabezpečia rovnováhu medzi presadzovaním práv duševného 
vlastníctva a úsilím o inovácie; vyzýva okrem toho na dodržiavanie práv pracovníkov 
v rámci tohto procesu;

31. pripomína, že inovácia v MSP je rozhodujúcou hybnou silou produktivity 
a inkluzívneho rastu, keďže môže pomôcť riešiť globálne a spoločenské výzvy 
a ponúknuť lepšie pracovné podmienky; pripomína, že technologický vývoj 
a digitalizácia znamenajú pre MSP väčšie príležitosti na inováciu a prosperitu, čo vedie 
k rýchlejšiemu šíreniu znalostí a vzniku nových obchodných modelov a posilňuje ich 
schopnosť rýchlejšie rásť;

32. zdôrazňuje, že pri investíciách do inovácií by sa mali uprednostňovať ekosystémy 
zahŕňajúce MSP, ktoré posilňujú spoločnú tvorbu, vyspelosť a transfer excelentných 
technológií do priemyslu, ako aj zavádzanie nových technológií; zdôrazňuje preto 
význam cielených verejných politík na podporu horizontálnych potrieb súvisiacich s 
procesmi digitálnej transformácie v mikropodnikoch a MSP, ako je zjednodušenie 
povinností podávať správy, a vyzýva členské štáty, aby vypracovali pilotné iniciatívy na 
urýchlenie zavádzania riešení elektronického obchodu MSP, napríklad prostredníctvom 
odbornej prípravy a poradenských činností, technickej pomoci, výmeny najlepších 
postupov alebo integrácie vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, výskum a inovácie) 
a so zapojením všetkých príslušných zainteresovaných strán a miestnych orgánov;

33. víta začlenenie MSP do Vesmírneho programu Únie, a to aj do vývoja mnohých 
nadväzujúcich služieb a aplikácií; uznáva kľúčovú úlohu, ktorú MSP zohrávajú v 
dodávateľských reťazcoch obranného priemyslu v Európe;

34. víta prísľub Komisie začať zrýchlenú odbornú prípravu prostredníctvom digitálnych 
rýchlokurzov s cieľom umožniť zamestnancom mikropodnikov a MSP stať sa zdatnými 
v oblastiach, ako je umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a technológie 
distribuovanej databázy transakcií; zdôrazňuje, že digitálnym rýchlokurzom pre MSP v 
rámci programu Digitálna Európa by mali predchádzať dotované programy umožňujúce 
vlastníkom a manažérom MSP zistiť svoje digitálne potreby a príležitosti; upozorňuje, 
že kvalifikovaná pracovná sila je nevyhnutná na to, aby MSP prosperovali a aby mohli 
úspešne zvládnuť nielen ekologickú a digitálnu transformáciu, ale aj tradičné výzvy, 
pred ktorými tieto podniky stoja;

35. vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo digitálne 
technológie do svojich podnikov; vyzýva na posilnenie opatrení zameraných na riešenie 
nedostatku a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a na 
poskytnutie digitálnej gramotnosti a zručností MSP, ako aj na zlepšenie zručností 
spojených s verejným obstarávaním a finančným vzdelávaním, ako aj zručností v oblasti 
riadenia úverov a dodávateľského reťazca pre rýchlo sa meniace trhy práce, a to aj 
vzhľadom na zrýchlenie vyvolané krízou spôsobenou pandémiou COVID-19;
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36. zdôrazňuje potrebu podporovať investície do ďalšieho odborného vzdelávania a 
učňovských programov v MSP; požaduje vypracovanie osobitného prístupu k 
digitálnym zručnostiam pre mikropodniky; zdôrazňuje úlohu, ktorú môže zohrávať 
program Komisie v oblasti zručností, a upozorňuje, že na preklenutie priepasti v oblasti 
digitálnych technológii a inovácie treba zvýšiť podiel absolventov v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstva a matematiky a odstrániť rozdiely, ktorým čelia ženy v oboch 
oblastiach; v tejto súvislosti víta európsky program v oblasti zručností;

37. berie na vedomie na bielu knihu Komisie o umelej inteligencii (COM(2020)0065) a jej 
názor, že každý členský štát by mal mať aspoň jedno centrum digitálnych inovácií s 
vysokým stupňom špecializácie v oblasti umelej inteligencie

38. nabáda Komisiu, aby podporila úsilie MSP okrem iného o modernizáciu zastaraného 
vybavenia, zlepšenie prenosu znalostí a určenie najúčinnejšieho využívania technológií, 
ako je priemyselná umelá inteligencia, a zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily s okamžite 
potrebnými zručnosťami, aby sa umožnila kontrola vzdialených aktív, monitorovanie 
výroby a spolupráca zamestnancov, ako aj environmentálne udržateľné obchodné 
modely, prístupy obehového hospodárstva, energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, kde je digitálne know-how často kľúčové a umožňuje MSP udržať 
si konkurencieschopnosť; nabáda Komisiu, aby zvážila aj vytvorenie programu 
poukážok pre MSP na podporu úsilia v uvedených oblastiach;

39. nalieha na prijatie opatrení na riešenie nedostatku znalostí a zručností MSP v súvislosti 
s environmentálne udržateľnými technológiami, postupmi a obchodnými modelmi, 
najmä v odvetviach, v ktorých si ciele EÚ v oblasti udržateľnej energie a životného 
prostredia vyžadujú zásadnú zmenu;

40. pripomína význam nástrojov, ako sú sieť Enterprise Europe Network a európske centrá 
digitálnych inovácií, ktoré môžu podporiť internacionalizáciu MSP, digitalizáciu a 
úsilie o inovácie na miestnej úrovni, a to aj v oblasti životného prostredia, a pomôcť 
zabezpečiť, aby boli vhodné na daný účel; vyzýva Komisiu, aby vykonala dôkladné 
hodnotenie týchto nástrojov v polovici obdobia a ex post formou konzultácií so 
zástupcami MSP počas celého procesu hodnotenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto siete 
skutočne pomáhali MSP;

41. zdôrazňuje kľúčovú úlohu iných ako osobných údajov a transferu technológií z 
akadémií do MSP a podčiarkuje význam vytvárania európskych dátových priestorov pre 
nediskriminačnú, dôveryhodnú a bezpečnú výmenu iných ako osobných údajov 
s cieľom zintenzívniť toky údajov medzi podnikmi a s verejnou správou s využitím 
modelu otvorených dát;

42. požaduje prijatie silnejšej a paralelnej politiky na zlepšenie internetovej infraštruktúry 
a podmienok pripojiteľnosti v prospech MSP vo vzdialených oblastiach ako základnú 
podmienku zlepšenia digitalizácie a prijatia skutočnej transformácie; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila záväzné ciele v oblasti pripojiteľnosti;

Stratégia obnovy

43. trvá na tom, že program Horizont Európa je prioritou a potrebuje stabilné celkové 
financovanie; žiada, aby sa jeho podstatná časť sprístupnila MSP, a to aj zložkám MSP 
Európskej rady pre inováciu, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podľa možností 
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vždy zabezpečili, aby nástroje výskumu a inovácií, ako je EIC Akcelerátor, ponúkali 
zrýchlené možnosti MSP a startupom, ktoré vyvíjajú inovačné technológie; 

44. požaduje, aby všadeprítomné politiky a nástroje EÚ v oblasti výskumu a inovácií boli 
čo najviac sektorovo neutrálne a aby poskytovali väčšiu podporu nielen tým MSP a 
mikropodnikom, ktoré už vyvíjajú inovačné úsilie, ale podľa potrieb aj zaostávajúcim 
podnikom pôsobiacim najmä v tradičnej výrobe; požaduje, aby sa väčšia časť 
financovania výskumu a inovácií na európskej úrovni venovala nedigitálnym MSP a 
MSP, ktoré chcú zlepšiť svoje environmentálne správanie a efektívne využívanie 
zdrojov;

45. zdôrazňuje, že kľúčovými aspektmi zlepšovania výkonnosti MSP sú spolupráca 
a kooperácia; na tento účel poznamenáva, že by sa mali lepšie podporovať a stimulovať 
klastre a partnerstvá so všetkými aktérmi vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, 
výskum a inovácie), a to znižovaním administratívnej záťaže, zjednodušením postupov 
a zakladaním zariadení spoločných služieb pre účasť klastrov MSP; vyzýva Komisiu, 
aby tiež zabezpečila, že partnerstvá a misie programu Horizont Európa budú 
transparentné a inkluzívne počas celého ich vykonávania, najmä pokiaľ ide o účasť 
MSP a stanovenie ich strategického výskumného programu a ročných pracovných 
programov; ďalej zdôrazňuje, že treba zabezpečiť spravodlivé mechanizmy výmeny 
zistení a konečných výsledkov v súlade so zásadou „tak otvorené, ako je to len možné, 
tak uzavreté, ako je potrebné“;

46. rovnako zdôrazňuje potenciál Európskeho inovačného a technologického inštitútu a 
jeho znalostných a inovačných komunít, pretože predstavujú účinný spôsob na 
posilnenie spolupráce medzi MSP, výskumnými centrami a univerzitami s možnosťami 
podpory miestneho podnikania a riešenia najnaliehavejších spoločenských výziev nášho 
veku;

47. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okrem iného investovali do dátového 
hospodárstva, umelej inteligencie, inteligentnej výroby, internetu vecí, kvantovej 
výpočtovej techniky a aby v týchto oblastiach zabezpečili široké zastúpenie MSP; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina MSP nemá prístup k údajom, ktoré 
vytvárajú; v tejto súvislosti víta Európsku dátovú stratégiu zameranú na vytvorenie 
skutočného trhu s údajmi, v rámci ktorého budú mať MSP ľahký prístup k údajom vo 
všetkých typoch trhových vzťahov, t. j. medzi podnikmi a spotrebiteľmi, medzi 
podnikmi a podnikmi a verejnou správou, a k ich využívaniu;

48. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby MSP dostávali podporu inovačných 
príležitostí, ktorú potrebujú, a aby čo najviac využili synergické účinky s programami 
EÚ vo svojich vnútroštátnych inovačných stratégiách; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
úlohu inovatívnych MSP, ktoré sa špecializujú na priekopnícke technológie;

49. zdôrazňuje, že treba zvýšiť informovanosť vlastníkov a manažérov MSP, ako aj 
združení a podporných organizácií MSP o možnostiach financovania technológií s 
lepšími environmentálnymi výsledkami, o zmluvných službách (napr. poradenstvo, 
odborné poradenstvo a odborná príprava) týkajúcich sa ekodizajnu a efektívneho 
využívania a riadenia zdrojov a o ekologickom podnikaní a ekologických 
technológiách, výrobkoch a službách;

50. zdôrazňuje, že investície do nových technológií, ako aj technológií šetrných k 
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životnému prostrediu, môžu premeniť Európsku zelenú dohodu na novú stratégiu rastu, 
prostredníctvom ktorej môžu MSP využívať a posilňovať svoj inovačný potenciál;

51. uznáva, že hoci mnohé MSP sú ochotné investovať do energeticky účinných, 
obehových procesov, produktov a služieb šetrných k životnému prostrediu, existujú 
značné, najmä finančné prekážky, ktoré im v tom bránia; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby pri súčasnom znížení regulačného zaťaženia odstránili takéto prekážky 
zavedením podporného regulačného rámca a systémov technickej a finančnej podpory, 
a to aj prostredníctvom súkromných investícií, s cieľom umožniť MSP úspešne a rýchlo 
uplatňovať ekologické postupy, produkty, procesy a služby; zastáva názor, že bude 
potrebná posilnená cielená technická a finančná pomoc na podporu zelených príležitostí 
medzi takýmito MSP vrátane mikropodnikov; zdôrazňuje, že takáto pomoc by mala 
MSP a mikropodnikom umožniť v plnej miere využívať príležitosti vyplývajúce zo 
zelenej dohody, pričom by sa mala zohľadniť ich štruktúra, obchodný model a 
všeobecnejšie ich potreby, keďže neexistuje univerzálny prístup; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu aktívne do tohto procesu zapájať zástupcov organizácií MSP;

52. víta iniciatívy, ktoré ponúkajú MSP najväčšie príležitosti v oblasti zamestnanosti a 
konkurencieschopnosti, ako je vykonávanie akčného plánu pre obehové hospodárstvo, 
ktorý vytvára pracovné miesta na miestnej úrovni a MSP poskytuje veľké podnikateľské 
a inovačné príležitostí;  berie na vedomie príležitosti, ktoré ponúkajú iniciatívy tzv. vlny 
obnovy vrátane projektov obnovy miest; poukazuje na to, že právo na opravu je na 
jednej strane prospešné pre spotrebiteľov a na druhej strane môže podnietiť MSP, aby 
vstúpili na trh s opravami, a že politiky zamerané na zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov môžu byť prínosom nielen pre MSP v odvetví stavebníctva, ale 
pre všetky MSP tým, že podporujú úsporu energie, a prispievajú tak k zníženiu ich 
prevádzkových nákladov; vyzýva na rozvoj konkurenčnejšieho trhu pre spoločnosti 
poskytujúce energetické služby;

53. zdôrazňuje, že verejné obstarávanie je strategickým nástrojom na posilnenie 
udržateľných modelov výroby a spotreby; domnieva sa, že tento nástroj môže so 
správnou podporou a pomocou poskytnúť veľké príležitosti aj miestnym, inovačným 
MSP; berie na vedomie podobnú úlohu zeleného a obehového verejného obstarávania a 
v tejto súvislosti pripomína, že jeho vykonávanie na vnútroštátnej úrovni by malo byť 
spojené s odbornou prípravou a podporou verejných orgánov a MSP;

54. konštatuje, že vyvážený rámec práv duševného vlastníctva je už dlho známy ako 
dôležitý krok k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu; vyzýva preto Komisiu, aby 
uprednostňovala oznámený akčný plán v oblasti duševného vlastníctva s cieľom 
zabezpečiť na úrovni EÚ ochranu tovaru chráneného autorským právom a 
patentovaných vynálezov a posilniť schopnosť európskych spoločností, a najmä MSP, 
inovovať na základe silných a vyvážených režimov duševného vlastníctva, ktoré budú 
prínosom pre globálnu konkurencieschopnosť inovatívnych MSP, ako aj minimalizovať 
náklady a zložité administratívne postupy a zároveň riešiť problémy súvisiace s 
patentovými spormi a poskytovať modely založené na otvorených zdrojoch a 
otvorených údajoch pre budúce inovácie;

55. opäť pripomína úlohu odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, ktoré sú 
nevyhnutné na riešenie nesúladu medzi dopytom po kvalifikovanej pracovnej sile a jej 
ponukou, nabáda na začlenenie podnikateľských zručností do raných fáz vzdelávania a 
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na podporu rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie nezamestnaných s cieľom umožniť 
ich začlenenie do trhu práce a zabezpečiť, aby MSP mohli zamestnávať riadne 
vyškolených zamestnancov;

56. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili a rozšírili iniciatívy na identifikáciu 
potrebných zručností a riešenie nedostatkov na trhu práce prostredníctvom vzdelávania, 
stratégií odbornej prípravy a programov rozvoja zručností zameraných na MSP, a 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že stále pretrvávajú rozdiely v podnikaní a v prístupe k 
financovaniu pre mikropodniky a MSP vedené ženami; vyzýva členské štáty, aby 
posúdili prekážky, ktoré ženám stále bránia v tom, aby sa stali zakladateľkami a 
manažérkami spoločností; zdôrazňuje, že ak sa použijú údaje rozčlenené podľa rodu, 
bude takéto posúdenie dôkladnejšie a zlepší sa celková kvalita rozhodovacieho procesu; 
vyzýva na prijatie iniciatív v oblasti vzdelávania a zvyšovania úrovne zručností pre ženy 
s cieľom pomôcť im zlepšiť podnikateľské zručnosti a sebadôveru; okrem toho sa 
domnieva, že nástroje elektronickej verejnej správy a digitálne zručnosti by sa mali 
podporovať vo verejnom sektore, aby verejná správa bola ústretovejšia voči podnikom a 
občanom, a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili výmenu najlepších vnútroštátnych a 
regionálnych postupov v tejto oblasti, a to aj so zreteľom na spoluprácu medzi verejnou 
správou a súkromným sektorom, s cieľom posilniť hospodársku konkurencieschopnosť;

57. pripomína, že stratégia pre MSP musí zahŕňať rôzne veľkosti a typy MSP bez ohľadu na 
to, či pôsobia v tradičných, sociálnych a technologicky vyspelých odvetviach; domnieva 
sa, že MSP pôsobiace v tradičných remeslách, cestovnom ruchu, kultúrnom a 
kreatívnom sektore a v sociálnom hospodárstve predstavujú mimoriadne zraniteľnú časť 
siete MSP; uznáva ich historickú, kultúrnu, hospodársku a sociálnu hodnotu a vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili konkurencieschopnosť týchto odvetví, a to aj podporou 
generačnej výmeny a samostatného podnikania, zlepšením prístupu k informáciám o 
možnostiach inovácie a podporou ochrany a posilňovania týchto odvetví;

58. vyzýva Komisiu, aby v kontexte programov EÚ na podporu MSP, najmä programu 
jednotného trhu, venovala osobitnú pozornosť aj podnikom sociálneho hospodárstva, 
keďže sú pevne zakotvené na miestnej úrovni, poskytujú širokú škálu výrobkov a 
služieb v rámci jednotného trhu EÚ, vytvárajú kvalitné pracovné miesta a podporujú 
sociálne inovácie;

59. vyzýva Komisiu, aby predložila a zaviazala sa vykonávať  plán znižovania 
administratívnej záťaže vrátane harmonogramu opatrení a strednodobých kontrolných 
bodov a aby sa o vykonávaní stratégie pre MSP informovalo na výročnej plenárnej 
schôdzi v rámci rozpravy o stave Únie MSP; konštatuje, že v nadväznosti na varovanie 
WHO o pandémii a prijímanie opatrení zameraných na obmedzenie šírenia ochorenia 
COVID-19 boli mnohé európske spoločnosti nútené zastaviť alebo spomaliť výrobu v 
dôsledku obchodných obmedzení, narušení dodávateľských reťazcov a nedostatku 
surovín a komponentov z tretích krajín, čo opäť dokazuje, že je potrebné, aby európsky 
priemysel získal strategickú autonómiu a znížil svoju závislosť od tretích krajín, a že 
treba zabezpečiť, aby kľúčové časti strategických hodnotových reťazcov, a to aj vo 
výrobnom priemysle, boli lepšie umiestnené na území Únie; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že spoločnosti dodávajúce zdravotnícke potreby nebudú opäť 
čeliť rovnakým ťažkostiam, aké vznikli na vnútornom trhu, a aby sa poučila z 
problémov, ktoré sa vyskytli v počiatočných štádiách krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;
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60. požaduje posilnenie pravidiel hospodárskej súťaže s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť MSP a chrániť ich pred nekalými praktikami, ktoré by mohli 
viesť k sociálnemu dumpingu a deregulácii práce; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
účinné presadzovanie právnych predpisov Únie v oblasti hospodárskej súťaže bez toho, 
aby boli dotknuté práva pracovníkov; v tejto súvislosti pripomína význam podpory 
sociálneho dialógu pri navrhovaní a vykonávaní politík týkajúcich sa MSP a zaručenia 
rovnakých podmienok pre MSP s cieľom zabezpečiť, aby mali prospech zo 
spravodlivého vnútorného trhu a aby mohli využívať príležitosti na rast;

61. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že MSP budú prosperovať v rámci ekosystémov, 
ktoré zaručujú inkluzívny prístup a spájanie všetkých aktérov pôsobiacich v 
hodnotovom reťazci, s cieľom podporiť vedúce postavenie Európy v strategických 
odvetviach a konkurencieschopnosť na celom svete;

62. domnieva sa, že stratégia EÚ pre MSP by mala vždy v plnej miere zohľadňovať 
vnútroštátne špecifiká, čím sa zabezpečí náležitý zreteľ na širokú autonómnosť 
členských štátov vo všeobecnom rámci Spoločenstva;

63. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnosti vyváža z EÚ do tretích krajín len 600 
000 MSP; pripomína, že MSP, ktoré sa snažia získať prístup na svetové trhy, zvýšia 
svoju konkurencieschopnosť len vtedy, ak budú mať na miestnej aj medzinárodnej 
úrovni oporu v štruktúrovanom a predvídateľnom regulačnom a podpornom rámci, 
štruktúrovaných sieťach, pevných informačných zdrojoch a v prístupe k investičným 
príležitostiam a kvalifikovanej pracovnej sile; zdôrazňuje význam zvýšenia 
informovanosti MSP o vnútornom trhu a medzinárodných trhoch, ich pravidlách a 
nástrojoch, a to aj zjednodušením referenčného rámca a zlepšením komunikácie o 
prispôsobených príležitostiach; v tejto súvislosti pripomína úlohu zastrešujúcich 
organizácií a sietí MSP a obchodných komôr v členských štátoch a na medzinárodnej 
úrovni, ako aj delegácií EÚ;

64. vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla nástroje, ako je jednotné digitálne kontaktné 
miesto, aby MSP mohli ľahko identifikovať príležitosti vyplývajúce z medzinárodných 
obchodných dohôd; v tejto súvislosti víta spustenie nového portálu Komisie s názvom 
Access2Markets o colných postupoch a formalitách a naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila viacjazyčný prístup k tomuto nástroju;

65. pripomína potrebu aktívne zapojiť MSP do medzinárodných obchodných dohôd a 
presadzovať reciprocitu s cieľom zabezpečiť ich prístup k verejnému obstarávaniu v 
tretích krajinách; požaduje preto, aby obchodné dohody obsahovali samostatnú kapitolu 
o MSP, ktorá bude odkazovať na ustanovenia iných kapitol zamerané na podporu 
mikropodnikov a MSP a umožní ich vlastníkom rýchlo nájsť relevantné a prospešné 
aspekty dohody;

66. nalieha na Komisiu, aby presadzovala rovnaké podmienky a regulačné prostredie, v 
ktorom môžu MSP prosperovať a konkurovať na celosvetovej úrovni, a aby zvážila 
zavedenie nástrojov na ochranu obchodu s cieľom obmedziť nekalú hospodársku súťaž 
vyplývajúcu z nezákonných alebo nekalých obchodných praktík tretích krajín vrátane 
opatrení na ochranu obchodu, ktoré nespravodlivo bránia podnikom EÚ vo voľnom 
prístupe na ich trhy;

67. domnieva sa, že vnútroštátne a európske orgány verejnej správy by mali ísť príkladom a 
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uľahčovať a zvyšovať účasť MSP a mikropodnikov na verejnom obstarávaní tým, že 
zjednodušia prístup k informáciám týkajúcim sa výziev na predkladanie ponúk a 
postupov a zároveň zabránia neprimeraným požiadavkám a diskriminačným praktikám, 
ako sú kritériá verejného obstarávania, ktoré stanovujú požiadavky alebo kvalifikáciu 
nad rámec základných prvkov zakúpenej služby alebo tovaru, a tým prispejú k skráteniu 
a diverzifikácii dodávateľských reťazcov;

68. požaduje, aby sa verejným orgánom a MSP poskytli ďalšie usmernenia o platných 
flexibilitách a o prispôsobení pravidiel verejného obstarávania na tento účel;

69. poznamenáva, že rozdelenie väčších zákaziek na menšie časti by mohlo prispieť k 
skráteniu a diverzifikácii dodávateľských reťazcov, ponúknuť miestnym MSP lepšie 
stimuly, a to aj uľahčením účasti MSP na inovačných obstarávaniach a obstarávaniach 
vo fáze pred komerčným využitím, ktoré sú všeobecne prístupné len väčším skupinám;

70. vyzýva na ocenenie tzv. zmlúv z km 0 stanovením kritérií na prémie pre miestne 
podniky podľa vzoru európskych právnych predpisov o poľnohospodárstve a kratších 
dodávateľských reťazcoch; žiada, aby tvorcovia verejných politík mohli do určitej 
miery uprednostňovať služby miestnych MSP;

71. zdôrazňuje význam partnerskej spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy na 
vytváraní európskeho trhu verejného obstarávania založeného na stredne veľkých 
verejných súťažiach, ktoré umožnia MSP zúčastniť sa na postupoch verejného 
obstarávania, a to aj formou rozdelenia väčších zákaziek na menšie časti, kde môže 
prebiehať skutočná a spravodlivá hospodárska súťaž medzi účastníkmi trhu, a 
upozorňuje na potrebu viac sprístupniť jednotný európsky dokument pre obstarávanie 
MSP;

°

° °

72. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Oznámenie Komisie s názvom Stratégia MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu bolo 
uverejnené deň predtým, ako WHO vyhlásila núdzovú situáciu Covid-19 za pandémiu. 
Hlavným cieľom spravodajcu je preto aktualizovať pôvodný obsah oznámenia podľa 
hospodárskych a sociálnych zmien, ktoré priniesla pandémia, a prostredníctvom 
pragmatického a inkluzívneho prístupu analyzovať nové výzvy, ktorým dnes čelí 25 miliónov 
európskych MSP, ktoré v súčasnosti pôsobia na vnútornom trhu. Zároveň chce spravodajca 
zdôrazniť zásadnú úlohu, ktorú MSP naďalej hrajú zo strednodobého a dlhodobého hľadiska 
ako základné piliere hospodárskej obnovy európskeho kontinentu po pandémii.

Je zrejmé, že tempo rastu európskych MSP bolo ešte pred vypuknutím pandémie v priemere 
už nižšie než u konkurentov z krajín mimo EÚ, a to z dôvodu mnohostranných a hlboko 
zakorenených štrukturálnych problémov, ako je obmedzený prístup k úverom, nedostatočná 
kapitalizácia a závažné omeškania platieb. Nadmerné administratívne zaťaženie tiež dlho 
ovplyvňovalo potenciál rastu MSP v celej Únii; podľa prieskumu podnikania Eurochambres z 
roku 2019 administratívne postupy predstavovali veľkú výzvu pre najmenej 78 % MSP. 
Hyperregulácia v niektorých členských štátoch dosahuje obzvlášť alarmujúcu úroveň, čo 
brzdí konkurencieschopnosť MSP nielen v rámci vnútroštátneho podnikateľského prostredia, 
ale aj v rámci širšieho európskeho vnútorného trhu.

Konkurencieschopnosť MSP a dokonca ich prežitie sú zároveň čoraz viac ohrozené 
mnohostrannými formami nekalých praktík hospodárskej súťaže, ktoré vyplývajú z 
globalizovaného charakteru európskeho hospodárstva a predovšetkým z opatrení výrobcov z 
krajín mimo EÚ, ktorí naďalej využívajú menej prísne pracovné a environmentálne normy, 
pričom do EÚ vyvážajú tovar alebo služby.

Postupné, ale stále trvalé vylúčenie mikropodnikov, malých a stredných podnikov 
z vnútroštátnych trhov jednotlivých členských štátov, ako aj z európskeho vnútorného trhu, 
preto dosiahlo stav núdze dávno pred vypuknutím pandémie COVID-19, pričom je 
zodpovedné za narušenie základného tkaniva európskeho hospodárstva.

Vzhľadom na tieto kritické body by Únia mala vypracovať modernú a životaschopnú 
stratégiu, ktorá musí dokázať prekonať uvedené štrukturálne výzvy a zároveň rýchlo a účinne 
riešiť nové dodatočné prekážky, ktoré spôsobila pandémia.

Takáto stratégia musí sledovať hlavný cieľ opätovného získania konkurencieschopnosti, a to 
tak v rámci vnútorného trhu, ako aj v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami. 
Naliehavé opatrenia sú obzvlášť potrebné na podstatné zníženie regulačného zaťaženia 
(prostredníctvom prijatia zásady „jeden za jeden“) s cieľom zlepšiť prístup k finančným 
prostriedkom na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ vo forme grantov, a nie úverov, a 
preklenúť digitálnu priepasť, ktorá sa stále týka znepokojujúcej časti európskych 
mikropodnikov a malých a stredných podnikov.

Inováciu a digitalizáciu by nemali uprednostňovať výlučne tie podniky, ktorých hlavná náplň 
práce priamo súvisí s inováciou. Vnútroštátna pomoc a pomoc EÚ, ako aj finančné nástroje, 
by mali byť ľahko prístupné aj nedigitálnym a neinovačným podnikom vrátane podnikov 
pôsobiacich v tradičných remeslách, v sociálnych službách alebo v kreatívnom priemysle, 
ktoré takisto potrebujú digitálnu modernizáciu, aby si zachovali svoju konkurencieschopnosť.
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Štrukturálne zmeny zamerané na nasmerovanie legislatívneho ekosystému Únie tak, aby bol 
priaznivejší pre mikropodniky, malé a stredné podniky, možno v prvom rade dosiahnuť 
stanovením prístupu „najskôr myslieť na malých“ ako základného princípu pri navrhovaní 
budúcich právnych predpisov, a jeho dodržiavaním v celom legislatívnom procese (aj počas 
fázy posudzovania vplyvu).

Štrukturálna zmena priaznivá pre mikropodniky a MSP znamená aj ochranu mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov pred nespravodlivým tlakom trhových gigantov, a to v Únii aj 
inde. EÚ a vnútroštátne orgány preto musia zintenzívniť svoje úsilie o ochranu 
mikropodnikov, malých a stredných podnikov pred akýmkoľvek zneužívaním dominantného 
postavenia zo strany väčších skupín. Členské štáty by tiež mali urýchlene prijať opatrenia na 
zabránenie ďalšej destabilizácii trhu práce, ktorá už má vplyv na európske spoločnosti, pokiaľ 
ide o vyššiu mieru nezamestnanosti a zníženie noriem v oblasti pracovných práv.

Pokiaľ ide o ochranu konkurencieschopnosti mikropodnikov, malých a stredných podnikov na 
globálnych trhoch, inštitúcie EÚ musia realisticky využívať nástroje na ochranu obchodu na 
ochranu európskych výrobcov a spotrebiteľov pred deregulovanými modelmi konkurentov z 
krajín mimo EÚ, a v tejto súvislosti urýchliť zavádzanie účinného mechanizmu kompenzácie 
uhlíka na hraniciach.

Vzhľadom na bezprecedentné ťažkosti dnešného špecifického štádia v histórii Únie musí 
zelená dohoda predstavovať udržateľnú príležitosť pre mikropodniky, malé a stredné podniky, 
a to z hľadiska nákladovej efektívnosti a harmonogramu vykonávania, a mala by zohľadňovať 
existujúce asymetrie v dôsledku rozdielov v konkurencieschopnosti, ktoré obmedzujú 
európske spoločnosti voči konkurentom z tretích krajín. V tejto súvislosti bude nevyhnutné 
zapojenie mikropodnikov, malých a stredných podnikov a ich zástupcov do každej fázy 
legislatívneho procesu, aby sa zabezpečilo, že tento proces pôjde ruka v ruke s hospodárskymi 
a sociálnymi potrebami, ako aj so strednodobým až dlhodobým potenciálom 
konkurencieschopnosti a schopnosťami európskych podnikov.

Pokiaľ ide o nástroje uvedené v balíku na obnovu hospodárstva, narušenia vnútorného trhu 
vyvolané nerovnomerným využívaním flexibility štátnej pomoci v jednotlivých členských 
štátoch sa musia náležite zohľadniť, zatiaľ čo akékoľvek obmedzenia, ktoré sa môžu 
vzťahovať na využívanie týchto zdrojov, nesmú ohroziť očakávaný pozitívny vplyv. Granty 
sa musia uprednostňovať pred úvermi, aby sa finančná pomoc nestala ďalším dlhom pre štáty 
a podniky.

S odkazom na nasledujúci VFR je potrebné dôkladné posúdenie s cieľom uprednostniť 
programy s najlepšími výsledkami, pričom treba mať na pamäti, že základné ciele, ako je 
napríklad zjednodušenie, zníženie administratívnych prekážok a lepšia komunikácia, už nie je 
možné odkladať, ak chce Únia poskytnúť konkrétnu podporu pre európske mikropodniky a 
malé a stredné podniky.
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24. 9. 2020

STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k novej stratégii pre európske MSP
(2020/2131(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Geert Bourgeois

NÁVRHY

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

1. vyslovuje poľutovanie nad závažným vplyvom pandémie COVID-19, globálnou 
finančnou krízou v roku 2008 a ďalšími narušeniami, ktoré európske podniky pocítia po 
odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktoré všetky majú vplyv na štruktúru 
globálnych hodnotových reťazcov ich prerušením, či dokonca zastavením; vyzýva 
členské štáty, aby riadne vykonávali smernicu o oneskorených platbách1 voči všetkým 
malým a stredným podnikom (MSP), keďže tie patria k najviac postihnutým krízou 
COVID-19; vyzýva Komisiu, aby vykonávanie smernice o oneskorených platbách 
riadne sledovala; požaduje jednotnú stratégiu pre európske MSP v súlade s Európskou 
zelenou dohodou Komisie s cieľom transformovať naše hospodárstvo a zvýšiť jeho 
odolnosť strategickými investíciami na podporu MSP; pripomína, že európske MSP 
potrebujú otvorenú obchodnú politiku, a v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na zabezpečenie toho, že obchodné toky a udržateľné hodnotové reťazce 
vrátane obchodných trás nákladnej dopravy v celej EÚ zostanú otvorené, a aby sa 
vykonávali dlhodobé opatrenia na posilnenie európskej priemyselnej základne s cieľom 
zabrániť narušeniu dodávateľských reťazcov, zachovať konkurencieschopnosť Európy a 
chrániť udržateľné európske MSP na základe rámca náležitej starostlivosti; víta revíziu 
obchodnej politiky EÚ – kľúčového nástroja na prekonanie výziev, ktorým čelia MSP v 
medzinárodnom obchode; vyjadruje pochvalu Komisii za prijatie rozhodnutia (EÚ) 
2020/1101 z 23. júla 20202 s cieľom predĺžiť obdobie platnosti oslobodenia od 
dovozných ciel a DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovarov potrebných na 
boj proti následkom COVID-19 v roku 2020 a ktorým sa zmierňuje záťaž európskych 
MSP; vyzýva Komisiu, aby aktualizovala svoju stratégiu pre udržateľnú a digitálnu 

1 Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 241, 27.7.2020, s. 36.



RR\1219652SK.docx 23/75 PE653.858v02-00

SK

Európu pre MSP z 10. marca 2020 s cieľom prispôsobiť sa novým okolnostiam;

2. víta uvedenú stratégiu pre MSP a pripomína, že 25 miliónov MSP v Európe je oporou 
hospodárstva EÚ, pretože zamestnáva približne 100 miliónov ľudí, z ktorých 13 
miliónov pracuje vo vývoze, ktorý generuje viac ako polovicu európskeho HDP, tvorí 
99 % podnikov EÚ a 66 % jej zamestnanosti a patrí k nim 87 % všetkých vývozcov EÚ, 
hoci len 25 % MSP so sídlom v EÚ vôbec vyváža a ešte menšiu časť z toho vyváža 
mimo EÚ; pripomína, že riadne fungovanie vnútorného trhu, udržateľnosť a uhlíková 
neutralita musia zostať základnými cieľmi programov EÚ, aby MSP mohli profitovať 
zo zelenej transformácie z hľadiska konkurencieschopnosti, znižovania nákladov a 
tvorby zamestnanosti; zdôrazňuje, že by sa mal náležite zohľadniť inovačný cyklus a 
zavádzanie nových dostupných technológií na trh; zdôrazňuje, že prosperita jednotného 
trhu EÚ závisí od schopnosti MSP EÚ adaptovať sa na transformáciu v IT; uznáva 
úlohu mikropodnikov a startupov pri zavádzaní nových technológií; uznáva, že je 
dôležité zachovať silné, konzistentné a predvídateľné právne predpisy vo všeobecnosti, 
a najmä v oblasti práv duševného vlastníctva, pričom treba mať na pamäti, že len 9 % 
MSP v EÚ si práva duševného vlastníctva skutočne chráni; konštatuje, že len malé 
percento podnikov, ktoré vyvážajú tovar mimo EÚ, tvoria MSP a že svetové trhy sú 
dôležitým zdrojom potenciálu MSP na zvyšovanie konkurencieschopnosti, 
hospodárskeho rastu a inovácií; poznamenáva, že bezproblémový obchod a sloboda 
pohybu na jednotnom trhu EÚ poskytujú MSP potrebný rozsah a skúsenosti pre vývoz 
za hranice EÚ a prístup k ďalším žiaducim trhom; pripomína, že cieľom iniciatívy 
Small Business Act pre Európu a zásady „najskôr myslieť na malých“ je zvyšovať 
konkurencieschopnosť a podporovať podnikanie;

3. víta najmä pozornosť, ktorú stratégia pre MSP venuje dvojakej transformácii EÚ na 
udržateľné a digitálne hospodárstvo, ako aj zníženiu regulačnej záťaže pre MSP a 
zlepšenie ich prístupu na trhy a k financovaniu; domnieva sa, že pozornosť digitálnym a 
inovatívnym riešeniam zvýši konkurencieschopnosť Európy ako celku vo svete;

4. opätovne potvrdzuje svoju silnú podporu cieľu uvedenému v zelenej dohode zaviesť 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBA); vyzýva Komisiu, aby túto 
iniciatívu predložila ako súčasť svojho pracovného programu na rok 2021; zdôrazňuje, 
že mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach by mal byť základným kameňom na 
dosiahnutie uhlíkovej neutrality Európy do roku 2050 a že v záujme aktívnej integrácie 
MSP sa musia naplánovať opatrenia osobitne určené na uspokojovanie ich potrieb;

5. víta úsilie Komisie o vytvorenie osobitných nástrojov na uľahčenie prístupu MSP na 
trhy tretích krajín; vyzýva Komisiu, aby plne podporovala MSP pri prekonávaní 
všetkých colných a necolných prekážok, ktoré im bránia v prístupe na trhy tretích 
krajín; pripomína dôležitosť harmonizovaných a zjednodušených colných postupov na 
pomoc mikropodnikom a MSP pri vstupe na vývozné trhy, pretože urýchlením inovácií 
a uľahčením presahovania technológií a know-how sa zvyšuje produktivita; víta 
záväzok Komisie zabezpečiť právnu istotu pre MSP zaradením kapitol o MSP do každej 
dohody o voľnom obchode (FTA), ako to vidieť z dohody medzi EÚ a Japonskom a 
modernizovanej dohody s Mexikom, a zdôrazňuje, že aj tieto kapitoly by sa mali 
zahrnúť pri revízii súčasných dohôd o voľnom obchode; pripomína Komisii, že vo 
všetkých kapitolách o MSP v obchodných dohodách by sa mali uvádzať bežné prekážky 
pre európske mikropodniky a MSP; víta nedávne vymenovanie prvého hlavného 
úradníka Komisie pre presadzovanie práva v oblasti obchodu a zdôrazňuje jeho dôležitú 
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úlohu pri zabezpečovaní maximálnej hodnoty z obchodných dohôd EÚ pre MSP; 
vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na neprimeraný vplyv obchodných a investičných 
prekážok, administratívnych nákladov a byrokracie na MSP pomohla znižovať 
administratívnu a regulačnú záťaž pre MSP, ako aj byrokraciu; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala MSP zamerané na ekologické technológie a inovácie, ktoré už vyvážajú 
tovary a služby do tretích krajín, a tým podporila vytvorenie rovnakých podmienok; 
vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi s cieľom aktívne informovať 
MSP o možnostiach obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby aktívnejšie podporovala národné a regionálne vývozné agentúry, 
ako aj a podnikateľské organizácie MSP na európskej, vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni s cieľom umožniť MSP prekonávať nedostatok informácií a lepšie využívať 
obchodné dohody; v tejto súvislosti zastáva názor, že Komisia by mohla vytvoriť 
platformu na internacionalizáciu MSP na monitorovanie pokroku a technickú pomocú 
pre MSP v prístupe na nové trhy; konštatuje, že súčasťou tejto platformy by mohlo byť 
overovanie obehového hospodárstva; pripomína, že delegácie EÚ zohrávajú zásadnú 
úlohu v podpore MSP riešením otázok a praktických problémov MSP súvisiacich s 
vykonávaním dohôd o voľnom obchode;

7. vyzýva Komisiu, aby osobitosti MSP zohľadňovala vo všetkých oblastiach obchodných 
a investičných rokovaní vrátane rokovaní zameraných na kapitoly o verejnom 
obstarávaní v obchodných dohodách, ktoré musia uľahčovať zapojenie MSP; víta 
oznámenie Komisie, že spustí nový informačný portál na zvýšenie informovanosti MSP 
o obchodných politikách a poskytovanie podrobných informácií o colných postupoch a 
formalitách pri vývoze do tretích krajín; žiada Komisiu, aby pri vytváraní nových alebo 
zlepšovaní súčasných informačných portálov čo najskôr oslovila podniky s cieľom 
zabezpečiť, aby MSP mali k dispozícii maximálne praktické informácie; vyzýva 
Komisiu, aby plnila svoj cieľ zaviesť nástroj sebahodnotenia pre pravidlá pôvodu a 
analýzu životného cyklu, pri ktorom by sa mal klásť osobitný dôraz na posudzovanie 
rizík, s cieľom pomôcť MSP zistiť, či sa na výrobok vzťahujú preferencie na základe 
danej obchodnej dohody a ako môžu využiť strategickú diverzifikáciu dodávateľských 
reťazcov; v tejto súvislosti pripomína význam zefektívnených a zjednodušených 
pravidiel pôvodu; opätovne tiež zdôrazňuje význam jasných pravidiel pre cezhraničné 
toky údajov pri dosahovaní cieľov digitálnej stratégie EÚ; zdôrazňuje význam 
prebiehajúcich mnohostranných rokovaní WTO o elektronickom obchode; požaduje 
komplexný a ambiciózny súbor pravidiel s cieľom uľahčiť voľný tok údajov cez hranice 
pri súčasnom zabezpečení európskych štandardov ochrany údajov, riešiť prekážky 
digitálneho obchodu vrátane požiadaviek na lokalizáciu údajov a zabezpečiť, aby 
podniky, a najmä MSP, mohli konkurovať na svetovej úrovni za rovnakých podmienok; 
opakuje, že MSP budú zohrávať ústrednú úlohu pri rozširovaní technológií a podnikov 
založených na údajoch; zdôrazňuje potrebu podporovať svetovú interoperabilitu a 
prístup k údajom s cieľom optimalizovať rôzne postupy v medzinárodnom obchode; 
vyzýva Komisiu, aby uľahčila prístup MSP k verejným súťažiam a začlenila svoju 
politiku verejného obstarávania do cieľov stanovených v zelenej dohode, ako je 
urýchlenie obehového hospodárstva a zvýšenie odolnosti dodávateľských reťazcov 
verejných statkov;

8. pripomína, že prístup k financovaniu je pre MSP nevyhnutný, pretože dostať sa k 
financovaniu je v niektorých členských štátoch náročnejšie než v iných; vyzýva 
Komisiu, aby túto nedostatočnú dostupnosť finančných prostriedkov riešila a 
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zabezpečila súťaž MSP za rovnakých podmienok; žiada Európsku investičnú banku, 
aby pri formulovaní svojich politík venovala osobitnú pozornosť MSP; osobitne 
upozorňuje na MSP, ktoré na udržanie konkurencieschopnosti potrebujú financovanie, 
technickú pomoc, ako aj menej ťaživé bremeno regulácie na dosiahnutie súladu s cieľmi 
zelenej dohody a digitalizácie; upozorňuje na potrebu pokročiť s dohodou o uľahčení 
investícií, smernicou o elektronickom obchode3 a pokračovať v práci na mnohostrannej 
dohode o poskytovaní služieb; zdôrazňuje, že digitalizácia poskytuje malým a stredným 
podnikom viacero výhod, ako sú nové možnosti poskytovať digitálne služby alebo 
produkty a lepší prístup na trh, pričom vyzdvihuje, že MSP naďalej potrebujú podporu 
na prístup k financovaniu, informáciám, zručnostiam a technológiám; konštatuje, že 
Komisia musí odstrániť prekážky ekologického rastu a ekologických inovácií pre MSP, 
aby sa zabezpečilo, že zelená dohoda bude hospodárskou príležitosťou; vyzýva na úsilie 
čo najviac uľahčiť prístup MSP k financovaniu vrátane jednoduchého prístupu k 
financovaniu výskumu a vývoja a k posilnenej technickej podpore s cieľom urýchliť a 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu; 

9. vyzýva Komisiu na efektívne zavedenie ochranných nástrojov EÚ a nástrojov na 
ochranu obchodu s cieľom lepšie chrániť európsky priemysel, najmä ak ide o odvetvia, 
v ktorých MSP tvoria väčšinu; pripúšťa, že svet má pred sebou bezprecedentné a 
nepredvídateľné výzvy, ktoré si ako súčasť stratégie pre európske MSP vyžadujú 
celoeurópsky plán pre inteligentný návrat a určité strategické odvetvia, diverzifikáciu 
dodávateľských kanálov a otvorenú strategickú autonómiu; v súvislosti s obchodom 
zdôrazňuje potrebu silných sociálnych záruk a sociálneho začleňovania v stratégii pre 
MSP; zdôrazňuje, že na ochranu proti porušovaniu záväzkov súvisiacich s prístupom na 
trh, obchodom a udržateľným rozvojom sa treba zamerať na vykonávanie a 
presadzovanie obchodných dohôd EÚ, a tak účinne riešiť deformácie trhu, aby MSP 
neboli vystavené konkurenčným nevýhodám; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby posilnila úlohu poradenského strediska pre MSP s cieľom ich ďalšej 
podpory pri prístupe k nástrojom na ochranu obchodu a zlepšila komunikáciu s MSP o 
dostupných nástrojoch na riešenie nekalých praktík pri dovoze; zdôrazňuje osobitnú 
správu Európskeho dvora audítorov z júla 20204, v ktorej sa poukazuje na to, že hoci 
prešetrovanie na ochranu obchodu predstavuje značnú administratívnu záťaž pre 
dotknuté strany, je z právneho hľadiska nevyhnutné; upozorňuje však, že podpora 
prístupu MSP k postupom na ochranu obchodu nie je dostatočná a že nástroje na 
ochranu obchodu sa vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu nepresadzujú 
dostatočne; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvýšila pomoc a osvetu 
najmä pre MSP; vyzýva EÚ, aby v súvislosti s prichádzajúcimi priamymi zahraničnými 
investíciami a akvizíciami venovala náležitú pozornosť záujmom bezpečnosti a 
verejného poriadku a aby ich najmä v strategických odvetviach spájala s celoeurópskym 
koordinačným mechanizmom preverovania; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
informovanosť zainteresovaných strán o nástrojoch na ochranu obchodu a zvýšila svoju 
podporu pre MSP pri uľahčovaní ich prístupu k nim; v tejto súvislosti žiada, aby 
Komisia zabezpečila mechanizmus na podávanie sťažností dostupnejší pre MSP pre 
prípady nekalých obchodných praktík; vyzýva Komisiu, aby pri vyšetrovaniach v čo 
najkratšom čase zaviedla opatrenia, v ktorých budú MSP na významnom mieste;

3 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 Osobitná správa č. 17/2020 s názvom Nástroje na ochranu obchodu: systém na ochranu podnikov EÚ pred 
dumpingovým a subvencovaným dovozom funguje dobre.
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10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí zameranom na podporu mikropodnikov a 
MSP, osobitnú pozornosť venovala podnikom pod vedením žien a zaviedla opatrenia 
zamerané na takéto podniky; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pri zakladaní 
poradenských centier pre vývoz venovali osobitnú pozornosť mimoriadnej situácii 
mikropodnikov a MSP pod vedením žien, aby využívali možnosti vyplývajúce z dohôd 
o voľnom obchode a posilňovali služby, technológie a infraštruktúru (napríklad prístup 
k internetu), ktoré majú mimoriadny význam pre upevnenie ekonomického postavenia 
žien a mikropodnikov a MSP pod ich vedením; vyzýva Komisiu, aby pomáhala 
vytvárať partnerstvá medzi podnikateľkami v EÚ a ich kolegyňami v rozvojových 
krajinách;

11. víta záväzok Komisie zaviesť pri tvorbe nových právnych predpisov zásadu „jeden za 
jeden“ ako prvý krok k zastaveniu záplavy nových právnych úprav a zníženiu 
byrokracie, pričom však pripomína, že tak sa len zachováva súčasný stav, čo nie je dosť 
ambiciózne; vyzýva tiež na lepšie objasnenie toho, ako Komisia hodlá zapracovať túto 
zásadu do obchodnej politiky;

12. vyzýva Komisiu, aby predložila plán na zníženie počtu zastaraných pravidiel a 
predpisov s dosahom na MSP aspoň o 30 %, a tak znížiť administratívnu záťaž a tlak na 
náklady, podporiť konkurencieschopnosť a skutočne ovplyvniť rast a prosperitu MSP v 
EÚ.
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STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k novej stratégii pre európske MSP
(2020/2131(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Atidzhe Alieva-Veli

NÁVRHY

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

A. keďže mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) sú vymedzené v odporúčaní 
Komisie zo 6. mája 2003 (C(2003)1422);

B. keďže 99 % európskych podnikov sú MSP; keďže MSP predstavujú 50 % HDP EÚ a 
zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí1, čo zodpovedá dvom tretinám všetkých 
pracovných miest v súkromnom sektore, a teda sú základom európskeho hospodárstva a 
patria medzi kľúčových aktérov, pokiaľ ide o podporu atraktívnosti území a rozvoj 
strategických priemyselných ekosystémov;

C. keďže MSP poskytujú dve tretiny pracovných miest, prinášajú príležitosti na odbornú 
prípravu v regiónoch a odvetviach, a to aj pre pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, a 
podporujú blahobyt spoločnosti, okrem iného aj v odľahlých a vidieckych oblastiach2;

D. keďže európske MSP čelia veľkému výpadku investícií, ktorý podľa odhadov dosiahne 
od 20 do 35 miliárd EUR, napriek podpore EÚ a jej členských štátov;

E. keďže MSP čelia obrovským výzvam v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-
19 a mnohé z nich čelia riziku konkurzu;

F. keďže Komisia predložila záväzky vo svojej stratégii pre malé a stredné podniky 
zverejnenej v marci 2020 (COM(2020) 103);

G. keďže zložité administratívne a právne postupy predstavujú pre MSP značnú prekážku, 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf


PE653.858v02-00 30/75 RR\1219652SK.docx

SK

pokiaľ ide o efektívnejšie využívanie zdrojov v ich podnikoch;

H. keďže viac ako 70 % podnikov uvádza prístup k talentom ako prekážku pre nové 
investície v EÚ-103; keďže dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov a skúsených 
riadiacich pracovníkov sa v priebehu rokov stala najnaliehavejším problémom, ktorému 
MSP v EÚ čelia4; keďže nedostatok zručností je mimoriadne naliehavý v súvislosti s 
digitalizáciou a novými technológiami, keďže 35 % pracovnej sily má nízke alebo nemá 
žiadne digitálne zručnosti;

1. zdôrazňuje rozhodujúci prínos MSP vrátane rodinných podnikov k inovácii, k sociálnej 
inovácii, vytváraniu pracovných miest a budovaniu inkluzívneho a odolného trhu práce, 
a to aj v cezhraničných regiónoch, čím sa podporujú investície, konkurencieschopnosť, 
podnikanie a udržateľný rast; je mimoriadne znepokojený rastúcou mierou 
nezamestnanosti v EÚ a rizikom, že milióny ľudí prídu o prácu v dôsledku krízy 
súvisiacej s pandémiou COVID-19, najmä v najzraniteľnejších sociálnych skupinách, a 
závažnými ťažkosťami, ktorým čelia MSP v dôsledku krízy; uznáva, že MSP v 
súčasnosti čelia vážnym problémom s likviditou; zdôrazňuje v tejto súvislosti silnú 
potrebu uľahčiť prístup k financovaniu a prijímať krátkodobé a dlhodobé opatrenia na 
podporu MSP pri obnove; zdôrazňuje takisto, že by to malo umožniť udržateľné 
financovanie na preklenutie súčasného nedostatku investícií a na posilnenie odolnosti a 
schopnosti MSP inovovať a prejsť na digitálne a udržateľnejšie, obehové a klimaticky 
neutrálne riešenia s efektívnejším využívaním zdrojov, čím sa zabezpečí úspešné 
vykonávanie digitálnej agendy, Európskej zelenej dohody a súvisiacej spravodlivej  
transformácie a ochrana európskych strategických odvetví a služieb, stimuly pre 
hospodárstvo, podpora zamestnanosti a zaistí sa, aby sa na nikoho nezabudlo;

2. zdôrazňuje, že MSP zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní environmentálne, 
sociálne a hospodársky udržateľného rastu; 

3. domnieva sa, že rozvoj obehového hospodárstva predstavuje príležitosť pre MSP, a to 
vytváraním pracovných miest a nových trhov či zlepšovaním efektívnosti podnikov;

4. zdôrazňuje, že právne predpisy Únie musia byť priaznivé pre MSP; vyzýva Komisiu, 
aby prísne uplatňovala test MSP, ktorý by pomohol pri vykonávaní dôležitej zásady 
„najskôr myslieť na malých“ s cieľom úplne využiť potenciál jednotného trhu EÚ; 
podporuje plány Komisie vymenovať vyslanca EÚ pre MSP s cieľom riešiť a uľahčiť 
problémy a riešenia súvisiace s MSP;

5. víta, že stratégia Komisie pre MSP sa zameriava na úsilie o zjednodušenie ako jeden z 
troch základných kameňov pre spoluprácu EÚ s MSP; považuje zníženie byrokracie za 
dôležitý predpoklad schopnosti hospodárstva zotaviť sa, inovovať a uskutočniť prechod 
okrem iného na klimaticky inteligentnú výrobu, ako aj za podmienku 
konkurencieschopnosti spoločností EÚ;

6. považuje odstránenie všetkých nepotrebných regulačných prekážok prostredníctvom 
pravidelného posudzovania správnych požiadaviek a pravidiel prístupu MSP a 
samostatne zárobkovo činných osôb k financovaniu za základný kameň novej európskej 
stratégie pre MSP v záujme potrebnej podpory rýchleho hospodárskeho oživenia a 

3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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posilneného vytvárania pracovných miest; zdôrazňuje, že účinnosť a stabilita 
regulačného prostredia sa najlepšie dosahujú zapojením sociálnych partnerov do 
rozhodovacieho procesu;

7. zdôrazňuje, že MSP budú v procese udržateľnej a digitálnej transformácie potrebovať 
osobitnú politickú pozornosť a sprievodné opatrenia; zdôrazňuje, že pandémia COVID-
19 zdôraznila význam digitálnych riešení, najmä telepráce, keďže ponúkajú množstvo 
príležitostí, medzi ktoré patrí zlepšenie pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným 
postihnutím, zníženie emisií CO2 súvisiacich s každodenným dochádzaním, pružné 
modely organizácie práce, lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a 
príležitosti pre MSP na výrazné zlepšenie ich produktivity, riadenia podnikov a 
odolnosti, pričom zároveň vyvolávajú obavy, pokiaľ ide o súkromie a bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci; vyzýva Komisiu, aby navrhla legislatívny rámec stanovujúci 
jasné spoločné minimálne normy a podmienky pre prácu na diaľku v EÚ s cieľom 
chrániť zdravie a bezpečnosť pracovníkov a zároveň podporovať produktivitu a 
konkurencieschopnosť európskych MSP;

8. domnieva sa tiež, že je potrebný ambiciózny program politiky s jasným 
harmonogramom na harmonizáciu digitálnych aspektov jednotného trhu a na podporu 
riešení elektronickej verejnej správy; vyzýva na štandardizáciu a digitalizáciu 
administratívnych postupov a foriem, ktoré pomôžu MSP v dlhodobom horizonte;

9. zdôrazňuje, že programy rozhodujúce pre konkurencieschopnosť a rozvoj MSP, ktoré sú 
zahrnuté do budúceho viacročného finančného rámca (VFR), by mali byť zaručené 
potrebnou úrovňou financovania;

10. domnieva sa, že nástroje EÚ na obnovu hospodárstva a príslušné programy VFR by sa 
mali v plnej miere využiť s cieľom doplniť národné programy, podporiť MSP najmä v 
odvetviach a v regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou, vrátane MSP, ktoré 
pôsobia v pohraničných regiónoch, ktoré boli vážne zasiahnuté uzatvorením hraníc 
medzi členskými štátmi, aby sa zachovali pracovné miesta, príjmy a know-how, a 
usilovať sa o zabezpečenie priemyselnej nezávislosti EÚ; pripomína takisto, že tieto 
nástroje musia prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja a k vykonávaniu 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv a Parížskej dohody;

11. výzva Komisiu, aby zabezpečila komplementárnosť medzi cieľmi európskej stratégie 
pre MSP, nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo, aktualizovaného programu 
v oblasti zručností pre Európu a európskej priemyselnej stratégie; vyzýva okrem toho 
Komisiu a členské štáty, aby lepšie koordinovali rôzne nástroje financovania určené pre 
MSP;

12. v tejto súvislosti pripomína význam technickej pomoci pre MSP a samostatne 
zárobkovo činné osoby, najmä v počiatočnej fáze vykonávania európskych fondov a 
programov;

13. zdôrazňuje, že stratégia pre MSP by mala uľahčiť prístup MSP k financovaniu, a to aj v 
prípade veľmi malých projektov a vhodných nástrojov kolektívneho financovania; v 
tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístup k úverom menšieho rozsahu;

14. zdôrazňuje, že MSP musia mať prístup k ponukovým konaniam verejného obstarávania, 
keďže verejné obstarávanie poskytne páku na podporu obnovy; v tejto súvislosti 
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zdôrazňuje, že treba vyriešiť nespravodlivé výberové kritériá;

15. zdôrazňuje, že opatrenia súvisiace s MSP by mali byť jadrom politík a iniciatív EÚ, 
najmä tých, ktoré sa týkajú hospodárskej obnovy a digitálnej a ekologickej 
transformácie, a mali by byť prepojené s opatreniami na podporu podnikania a ochranu 
pracovníkov; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dodržiavanie zásady 
rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, ako aj spravodlivých pracovných a 
zamestnaneckých podmienok pre všetkých vrátane mobilných pracovníkov v Únii;

16. zdôrazňuje potrebu ďalej uľahčovať prístup MSP a samostatne zárobkovo činných osôb 
na jednotný trh a podporovať mobilitu pracovnej sily; zdôrazňuje, že dobrá koordinácia 
medzi členskými štátmi a regiónmi má zásadný význam pre zabezpečenie ochrany MSP 
a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré pôsobia naprieč hranicami, ako aj 
cezhraničných, sezónnych a pohraničných pracovníkov a vyslaných pracovníkov; 
požaduje záruky, aby spoločnosti, samostatne zárobkovo činné osoby a pracovníci mali 
k dispozícii jasné a transparentné informácie o pravidlách, ktoré musia dodržiavať, a o 
svojich právach, a to aj prostredníctvom internetových portálov jednotného kontaktného 
miesta;

17. domnieva sa, že zlepšenie a dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti koordinácie systémov 
sociálneho zabezpečenia je nevyhnutné pre mobilitu pracovnej sily a ochranu 
pracovníkov, najmä tých, ktorých situácia je neistá; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
dosiahnuť rýchlu a vyváženú dohodu o revízii nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 
987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia;

18. vyzýva Komisiu, aby zaviedla európske číslo sociálneho zabezpečenia, s cieľom 
poskytnúť právnu istotu pracovníkom a uľahčiť prácu podnikov, najmä MSP, ktoré 
poskytujú cezhraničné služby, a zároveň účinne kontrolovať subdodávateľské postupy a 
bojovať proti sociálnym podvodom; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili riadne vykonávanie a presadzovanie práva Únie s cieľom uľahčiť voľný 
pohyb a sociálnu ochranu pracovníkov, ako aj cezhraničné poskytovanie služieb, čím sa 
zabezpečia rovnaké podmienky na jednotnom trhu;

19. pripomína, že voľný pohyb pracovníkov je základnou slobodou jednotného trhu; ďalej 
pripomína význam podpory mobility pracovnej sily v Európe; zdôrazňuje, že hoci sa 
prijal dôležitý súbor opatrení na podporu spoločností, aby reagovali na pandémiu 
ochorenia COVID-19, teraz sa musí klásť osobitný dôraz na zmiernenie dlhodobých 
dôsledkov krízy;

20. pripomína, že všetci pracovníci na jednotnom trhu musia mať právo na čo možno 
najvyššiu úroveň ochrany, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nezávisle 
od veľkosti podniku, ktorý ich zamestnáva, miesta zamestnania či príslušnej zmluvy;

21. vyzýva na systematické uplatňovanie zdravotných a bezpečnostných opatrení na 
pracoviskách a víta usmernenia Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci (EU-OSHA), ako aj bod 8 vyhlásenia Komisie po predstavení smernice 
Komisie (EÚ) 2020/739, pokiaľ ide o prevenciu a ochranu zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov, ktorí sú alebo môžu byť v práci vystavení  SARS-CoV-25; domnieva sa, 
že takéto usmernenia vrátane písomných pokynov by sa mali ďalej vypracúvať na 

5 Ú. v. EÚ C 212, 26.6.2020, s. 8.
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základe pravidelných konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom 
zabezpečiť koordinovanú, aktualizovanú a efektívnu reakciu v prípade cezhraničného 
ohrozenia verejného zdravia v budúcnosti;

22. nabáda členské štáty, aby zvyšovali informovanosť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a prijali všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pracovníkov, a to podľa potreby aj kontrolami; domnieva sa takisto, že MSP, ktoré 
zamestnávajú sezónnych a cezhraničných pracovníkov, si zaslúžia osobitnú ochranu;

23. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zaručiť účinné a rýchle vykonávanie zdravotníckych 
protokolov, ako aj ich osvojenie pracovníkmi v rôznych odborných odvetviach, najmä 
prostredníctvom opatrení odbornej prípravy na pracovisku;

24. očakáva návrh Komisie týkajúci sa novej stratégie v oblasti bezpečnosti a zdravia pri 
práci na roky 2021 – 2027, ktorá má zahŕňať víziu nulových smrteľných a ťažkých 
zranení a chorôb súvisiacich s prácou; vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

25. uznáva osobitnú situáciu MSP, pokiaľ ide o vykonávanie zákonných opatrení v oblasti 
zdravia a bezpečnosti na podnikovej úrovni; zdôrazňuje, že zvyšovanie informovanosti, 
výmena osvedčených postupov, konzultácie, používateľsky ústretové príručky a online 
platformy sú mimoriadne dôležité na pomoc MSP pri plnení regulačných požiadaviek; 
víta nástroj online interaktívneho hodnotenia rizík (OiRA) agentúry EU-OSHA, ako aj 
iné elektronické nástroje v členských štátoch, ktorých cieľom je podpora dodržiavania 
predpisov a kultúry prevencie, najmä v mikropodnikoch a malých podnikoch;

26. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila právo pracovníkov na informácie, konzultácie a účasť 
a aby túto zásadu zahrnula aj do stratégie pre MSP; zdôrazňuje potrebu zmysluplného 
zapojenia pracovníkov a ich zástupcov na podnikovej úrovni, a to aj pokiaľ ide 
o rozhodnutia o dekarbonizácii a digitalizácii; zdôrazňuje význam účinného sociálneho 
dialógu a potrebu posilniť sociálnych partnerov, rozšíriť rozsah kolektívneho 
vyjednávania a prijať opatrenia na podporu vysokej hustoty odborových zväzov a 
združení zamestnávateľov v kontexte novej stratégie pre MSP;

27. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlene podporovali podniky, najmä MSP, 
znížením zbytočnej administratívnej záťaže a uľahčovaním ich prístupu k likvidite; víta 
v tejto súvislosti nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v 
núdzovej situácii (SURE), ktorý navrhla Komisia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že pre MSP budú k dispozícii alternatívne možnosti financovania, ako sú 
úverové družstvá a súkromní kapitáloví investori; vyzýva na vytvorenie programov 
budovania kapacít v rámci plánu obnovy, ktorých cieľom je pomôcť MSP, najmä 
mikropodnikom, prispôsobiť ich podnikanie trhom postihnutým pandémiou COVID-19;

28. víta finančnú pomoc, ktorú Komisia poskytla na záchranu pracovných miest pomocou 
nástroja SURE, a domnieva sa, že Európsky systém zaistenia v nezamestnanosti by 
mohol byť ďalším nástrojom na podporu spravodlivého prechodu na obehové, 
klimaticky neutrálne a digitálne hospodárstvo a prispieť k odolnosti európskeho 
hospodárstva, a najmä európskych MSP; očakáva návrh Komisie, ktorý v tejto súvislosti 
oznámila predsedníčka von der Leyenová;

29. keďže politiky zamerané na MSP a startupy nesmú podnikom poskytovať príležitosti na 
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obchádzanie existujúcich pravidiel, zníženie ochrany pracovníkov a spotrebiteľov ani 
zvýšiť riziko podnikových podvodov, trestnej činnosti a schránkových spoločností; 
pripomína, že Parlament v tejto súvislosti zamietol kontroverzný návrh Komisie 
o európskom elektronickom preukaze služieb;

30. zdôrazňuje, že spravodlivá hospodárska súťaž je základnou zásadou jednotného trhu; 
varuje, že preteky ku dnu, pokiaľ ide o zamestnanosť, sociálne zabezpečenie a daňové 
normy, a to aj prostredníctvom umelých opatrení, sú v ostrom protiklade k spravodlivej 
hospodárskej súťaži založenej na kvalite a udržateľnom rozvoji; zdôrazňuje, že sociálny 
dumping je predovšetkým na úkor pracovníkov, spotrebiteľov a MSP, ktoré dodržiavajú 
právne predpisy;

31. zdôrazňuje, že nekalá súťaž na jednotnom trhu poškodzuje spoločnosti, ktoré 
dodržiavajú právne predpisy, najmä MSP; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali 
rozhodné opatrenia v boji proti nekalej hospodárskej súťaži, ktorá zahŕňa nelegálnu 
prácu; zdôrazňuje okrem toho, že by sa mala riešiť aj nespravodlivá hospodárska súťaž 
v digitálnom hospodárstve;

32. zastáva názor, že daňové politiky pre MSP by mali podporovať udržateľný rozvoj a 
vytváranie kvalitných pracovných miest;

33. zdôrazňuje, že používanie moderných prelomových technológií, ako sú napríklad 
blockchain a umelá inteligencia, cloud a vysokovýkonná výpočtová technika (HPC), 
môže výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť MSP; zdôrazňuje potrebu zvýšiť 
informovanosť o veľkom potenciáli riešení založených na umelej inteligencii a o 
rizikách, ktoré môžu predstavovať; zdôrazňuje potrebu výskumu spoločenských zmien 
spôsobených umelou inteligenciou; vyzýva EÚ, aby podporovala digitálnu a ekologickú 
transformáciu investíciami do umelej inteligencie so zárukou zásady, že kontrolu má 
človek, celoživotného vzdelávania, rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností s 
cieľom podporiť digitálnu gramotnosť so zameraním na zavádzanie pokročilých 
ľudských, sociálnych a pokročilých digitálnych zručností a kvalifikácií pre nové 
povolania a odvetvia v MSP, ktoré vyplynú z prechodu na udržateľné, uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo; zdôrazňuje potrebu modernizácie systému odborného 
vzdelávania a odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácií, a najmä digitálnych 
zručností; ako prioritu zdôrazňuje potrebu riešiť nesúlad medzi 
zručnosťami/kvalifikáciami a potrebami trhu práce;

34. vyzýva v tejto súvislosti Komisiu a členské štáty, aby presadzovali, posilňovali a 
podporovali učňovskú prípravu s cieľom uľahčiť udržateľné začlenenie mladých ľudí na 
trh práce; zdôrazňuje, že podnikateľské vzdelávanie a odborná príprava, ktoré zlepšujú 
podnikateľské znalosti a zručnosti, zohrávajú kľúčovú úlohu pri prispôsobovaní MSP 
potrebám jednotného trhu; vyzýva na čo najlepšie využitie Európskeho sociálneho 
fondu plus na riešenie týchto výziev;

35. zdôrazňuje v tejto súvislosti možnosti prekonať nesúlad medzi zručnosťami a 
kvalifikáciami lepším využívaním cezhraničného trhu práce;

36. domnieva sa, že vnímanie MSP ako atraktívneho zamestnávateľa, založené na dobrých 
pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, je významnou konkurenčnou 
výhodou z hľadiska náboru kvalifikovaných pracovníkov; zdôrazňuje význam odbornej 
prípravy a vzdelávania na pracovisku;
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37. zdôrazňuje, že podnikanie je dôležitou hnacou silou inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti a účinným nástrojom na 
podporu sociálneho začlenenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilňovali a 
podporovali rozvoj podnikateľského ducha a zručností a aby uľahčili vytváranie nových 
obchodných modelov pre MSP; vyzýva takisto členské štáty, aby využili budúci 
Európsky sociálny fond plus a nové možnosti investovať prostriedky z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja do rozvoja zručností pre inteligentnú špecializáciu, 
priemyselnú transformáciu a podnikanie;

38. zdôrazňuje význam podpory podnikania, a to aj medzi ženami a mladými ľuďmi. 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnecovali a aktívne podporovali podnikanie žien 
na európskej aj vnútroštátnej úrovni, najmä prostredníctvom ľahšieho prístupu k 
financovaniu alebo odbornej príprave, ako aj zaručením lepšej rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom, keďže ženy sú jednou zo skupín, ktoré sú najviac 
zasiahnuté krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

39. zdôrazňuje, že ženy sú stále nedostatočne zastúpené na rôznych úrovniach zamestnania 
a riadenia6 , a víta iniciatívy Európskej komisie s osobitným zameraním na posilnenie 
postavenia žien a zlepšenie rodovej rovnováhy v rámci ekosystému európskych MSP;

40. vyzýva na odstránenie akejkoľvek diskriminácie v odmeňovaní na základe veku alebo 
rodu a členské štáty, aby zabezpečili, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou, aby všetci pracovníci mali nárok na dôstojné mzdy buď na základe 
kolektívnych zmlúv, alebo zákonom stanovených minimálnych miezd;

41. zdôrazňuje, že MSP musia prispievať k prekonaniu rozdielov v zamestnanosti, 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov na trhu práce, okrem iného poskytovaním 
alebo podporou zariadení starostlivosti o deti, opatrovateľskej dovolenky a pružného 
pracovného času opatrovateľov, ako aj zabezpečením rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu a transparentnosti odmeňovania;

42. zdôrazňuje význam sociálneho a solidárneho hospodárstva, ktoré poskytuje zamestnanie 
viac ako 11 miliónom ľudí7; vyzdvihuje tiež potenciál podnikov sociálneho 
hospodárstva a investícií so sociálnym dosahom z hľadiska uľahčenia začleňovania 
osôb so zdravotným postihnutím a iných zraniteľných skupín do trhu práce; trvá na 
potrebe podporovať sociálne a solidárne podniky vytvorením priaznivého prostredia na 
ich rozvoj; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali zakladanie a prácu 
sociálnych a solidárnych podnikov;

43. vyzýva Komisiu, aby uznala, presadzovala a chránila inkluzívne MSP v záujme 
vytvorenia trvalého zamestnania pre ľudí so zdravotným postihnutím na trhu práce; 
vyzdvihuje potenciál podnikov sociálneho hospodárstva a organizácií z hľadiska 
uľahčovania začleňovania osôb so zdravotným postihnutím do trhu práce; zdôrazňuje aj 
význam poskytovania cielenej podpory z Európskeho sociálneho fondu pre sociálne 
hospodárstvo; pripomína, že MSP riadené zraniteľnými skupinami majú náročnejší 

6 OECD/Európska únia (2019), The missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship 
(Chýbajúci podnikatelia 2019, politiky pre inkluzívne podnikanie), OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-
ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_sk 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_sk
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prístup k finančným prostriedkom a potrebujú cielenú podporu;

44. odporúča posilniť výmenu iniciatív zameraných na MSP, ktoré sa ukázali ako úspešné, 
a výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi; odporúča okrem toho, aby sa 
vytvorili platformy na výmenu informácií medzi MSP, ktoré vyvíjajú inovatívne 
prelomové technológie; víta v tejto súvislosti návrh Komisie na spustenie programu 
„digitálnych dobrovoľníkov“ s cieľom umožniť kvalifikovaným mladým ľuďom a 
skúseným starším ľuďom, aby sa podelili o svoju digitálnu kompetenciu so 
zamestnancami v tradičných podnikoch; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať ďalšiu 
súčinnosť medzi MSP, výskumnými inštitútmi, univerzitami a sektorom vzdelávania s 
cieľom zabezpečiť, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce;

45. vyzýva preto na rýchle zavedenie európskeho patentu na podporu inovačného 
potenciálu MSP;

46. domnieva sa, že nová stratégia pre európske MSP môže uspieť len prostredníctvom 
integrovaného strategického plánovania, pričom sa združia zdroje európskych aktérov, 
regionálnych a miestnych inštitúcií, priemyselných zoskupení, sociálnych partnerov, 
univerzít a výskumných skupín; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam podporných 
štruktúr, ako sú siete MSP, jednotné kontaktné miesta a agentúry regionálneho rozvoja, 
inovačné zoskupenia a poradenstvo pre startupy pri vytváraní miestnych a regionálnych 
hodnotových reťazcov;

47. zastáva názor, že zabránenie konkurzu podnikov je kľúčom k zachovaniu pracovných 
miest a zabezpečeniu udržateľnej hospodárskej obnovy; domnieva sa, že EÚ by preto 
mala vytvoriť a posilniť mechanizmy včasného varovania s cieľom identifikovať 
spoločnosti v núdzi a pomôcť im predchádzať platobnej neschopnosti; domnieva sa, že 
európske financovanie a programy by sa mali presmerovať v tomto zmysle;

48. pripomína, že mikropodniky a samostatne zárobkovo činné osoby sú takisto výrazne 
zasiahnuté krízou spôsobenou ochorením COVID-19; zdôrazňuje, že MSP, 
mikropodniky a samostatne zárobkovo činné osoby majú často ťažkosti s prístupom 
k mechanizmom podpory zavedeným členskými štátmi, najmä k režimom skráteného 
pracovného času, ktoré sú nevyhnutné na ochranu pracovných miest; víta v tejto 
súvislosti nedávnu zmenu dočasného rámca štátnej pomoci, ktorá členským štátom 
umožňuje poskytovať verejnú podporu všetkým mikropodnikom a malým podnikom; 
vyjadruje však znepokojenie nad nerovnomerným rozdelením štátnej pomoci; 
pripomína, že štátna pomoc by nemala viesť k narušeniu jednotného trhu;

49. vyzýva členské štáty, aby vytvorili aktívne politiky pracovného trhu, podporovali 
výskum a inováciu, a poskytovali kvalitné verejné služby a infraštruktúry, a to aj s 
cieľom podnietiť súkromný sektor k investíciám do MSP;

50. vyzýva Komisiu, aby zvážila potrebu vytvorenia jednotného kontaktného miesta 
zameraného na podporu internacionalizácie MSP, napríklad poskytovaním informácií o 
fondoch a grantoch pre štúdie technickej uskutočniteľnosti inovačných podnikov a 
ďalších relevantných informácií o internacionalizácii;

51. domnieva sa, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie má negatívny vplyv 
na MSP v EÚ, a to najmä tie, ktoré každodenne obchodujú so Spojeným kráľovstvom; 
zdôrazňuje, že nové partnerstvo so Spojeným kráľovstvom by malo venovať osobitnú 
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pozornosť osobitnej situácii MSP, a vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby sa usilovali o 
zjednodušenie požiadaviek a formalít pre colné postupy pre MSP s cieľom predísť 
akejkoľvek dodatočnej administratívnej záťaži, a nabáda obe strany, aby zriadili 
kontaktné miesta pre MSP.
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STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k novej stratégii pre európske MSP
(2020/2131(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Liesje Schreinemacher

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže MSP sú základom európskeho hospodárstva a predstavujú 99 % spoločností EÚ;

B. keďže európske MSP v súčasnosti čelia bezprecedentným výzvam z dôvodu krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19, ktorá ohrozuje ich samotnú existenciu;

C. keďže len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo digitálne technológie do svojich 
podnikov a digitalizácia má zásadný význam pre silný hospodársky rast a vytváranie 
pracovných miest v rámci vnútorného trhu;

1. víta stratégiu pre MSP a súhlasí s názorom Komisie, že MSP sú oporou európskeho 
hospodárstva a majú pre prosperitu EÚ zásadný význam;

2. domnieva sa, že stratégia pre MSP by mala ísť ruka v ruke s európskou priemyselnou 
stratégiou, a vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie opatrenia vzhľadom na poučenie z 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a z balíka na podporu obnovy, s cieľom 
podporovať hospodársky rast a vytváranie pracovných miest v rámci jednotného trhu;

3. nabáda Komisiu, aby ďalej podporovala európske MSP pri riešení krátkodobých 
dôsledkov krízy aj dlhodobých výziev, ako sú digitalizácia a prechod na udržateľnejší 
vnútorný trh;

4. trvá na tom, že udržateľnosť musí zostať hlavným cieľom príslušných programov EÚ, 
aby MSP mohli v plnej miere využívať udržateľnú transformáciu z hľadiska 
konkurencieschopnosti, znižovania nákladov a vytvárania pracovných miest;

5. zdôrazňuje, že pri vykonávaní stratégie pre MSP by sa dôraz mal klásť na podporu MSP 
v snahe pomôcť im zachovať si existenciu, keďže kríza spôsobená pandémiou COVID-
19 výrazne otriasla mnohými MSP a ich úlohou v každodennom živote Európanov; 
v tomto zmysle považuje za vhodné, aby sa stratégia v prípade potreby aktualizovala s 
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cieľom zohľadniť vplyv pandémie;

6. zdôrazňuje, že v čase krízy sa musí v rámci vnútorného trhu zaručiť voľný pohyb 
základného tovaru a služieb; vyzýva Komisiu, aby urýchlene navrhla nové nástroje s 
cieľom zabrániť akémukoľvek narušeniu vnútorného trhu počas budúcich kríz a 
zohľadniť osobitné potreby MSP;

7. poznamenáva, že zachovanie existencie MSP je už predmetom individuálnych politík 
členských štátov; naliehavo preto žiada, aby sa stratégia a tieto politiky navzájom 
dopĺňali s cieľom stimulovať stabilnú a dlhodobú obnovu zo strany MSP;

8. pripomína, že MSP už pred krízou spôsobenou ochorením COVID-19 čelili ťažkostiam, 
najmä pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom a jednoduchý prístup k fondom v 
oblasti výskumu a vývoja, trhom, technickej podpore a informáciám; vyzýva preto na 
posilnenie podpory v týchto oblastiach, napríklad vo forme posilnených jednotných 
kontaktných miest a zjednodušených a ľahko dostupných regulačných a 
administratívnych postupov; zdôrazňuje preto, že je dôležité prijať ambicióznu stratégiu 
na zabezpečenie toho, aby sa MSP mohli zotaviť a prosperovať;

9. zdôrazňuje, že by sa mali prijať aj opatrenia na predchádzanie odstavovaniu, 
posudzovanie a obnovu narušených dodávateľských a hodnotových reťazcov, podporu 
rozširovania MSP a posilnenie ich cezhraničných činností, s cieľom maximalizovať 
potenciálne prínosy jednotného trhu;

10. vyzýva na synchronizáciu všetkých finančných nástrojov zameraných na podporu MSP 
v rámci vnútorného trhu; trvá na tom, že programy, ktoré majú zásadný význam pre 
konkurencieschopnosť MSP, ich rozvoj a odolnosť voči kríze, musia byť posilnené v 
nasledujúcom viacročnom finančnom rámci, aby sa zaručila potrebná úroveň 
financovania; vyzýva Európsku investičnú banku, aby naďalej podporovala MSP, najmä 
v rámci udržateľného prístupu k financovaniu;

11. poukazuje na pridanú hodnotu, ktorú poskytujú programy VFR EÚ, pokiaľ ide o 
podporu MSP, najmä Program pre jednotný trh, InvestEU, Digitálna Európa, Horizont 
Európa a iné programy; domnieva sa, že špecializovaný nástroj pre MSP v rámci 
Programu pre jednotný trh by si mal zachovať úroveň ambícií pozície Parlamentu, a 
preto zdôrazňuje význam rýchleho prijatia VFR a nástroja Next Generation EU;

12. víta, že medzi akcie identifikované Komisiou bola zaradená akcia týkajúca sa opatrení 
na vytvorenie prostredia priaznivého pre mikropodniky a MSP; uprednostnenie 
generačného prechodu v tradičných remeselných podnikoch, z ktorých niektorým hrozí 
zrušenie, môže predstavovať nielen účinnú reakciu na stimulovanie samostatnej 
zárobkovej činnosti, ale aj zhodnotenie bohatstva remeselných vedomostí, tradícií a 
zručností Európy; bolo by užitočné vytvoriť stimuly pre medzigeneračné projekty, ktoré 
by mohli prepojiť tradíciu remesiel s digitalizáciou vďaka zapojeniu mladých ľudí ku 
koncu odbornej prípravy;

13. poznamenáva, že na mikropodniky, malé a stredné podniky by sa mali vzťahovať 
povinnosti, ktoré sú primerané vzhľadom na ich osobitosti a sektorové charakteristiky; 
nabáda Komisiu, aby prijala rázne opatrenia na presadzovanie práva s cieľom obmedziť 
fragmentáciu trhu, odstrániť neopodstatnené prekážky na trhu a zabezpečiť rovnaké 
podmienky, a to tým, že využije všetky dostupné nástroje a orgány, ako je sieť 
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vyslancov pre MSP a výbor pre kontrolu regulácie, s cieľom znížiť náklady a posilniť 
činnosti MSP;

14. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia je obzvlášť zaťažujúca pre MSP; domnieva sa preto, 
že v záujme dosiahnutia cieľov stratégie pre MSP sa musí klásť väčší dôraz na 
proporcionalitu každej novej regulačnej iniciatívy;

15. vyzýva na vypracovanie plánu na dosiahnutie primeraného zníženia administratívneho 
zaťaženia s cieľom zvýšiť investičný potenciál MSP a urýchliť oživenie hospodárstva v 
EÚ vrátane týchto prvkov: 

– podpora MSP, aby mohli pôsobiť cezhranične, čím sa v plnej miere využijú výhody 
vnútorného trhu,

– podpora rozširovania podnikov,

– účinné využívanie testu MSP vykonaného v počiatočnej fáze posúdenia vplyvu 
s cieľom analyzovať hospodársky vplyv legislatívnych návrhov vrátane nákladov na 
dodržiavanie predpisov,

16. trvá na tom, že MSP by mali dostávať cielenú podporu – t. j. technickú a 
administratívnu podporu a podporu zručností – pri vykonávaní regulačného rámca EÚ, s 
cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami jednotného trhu; 

17. uznáva podporu, ktorú poskytuje dočasný rámec štátnej pomoci, a víta jeho nedávnu 
zmenu, ktorá členským štátom umožňuje poskytovať verejnú podporu všetkým 
mikropodnikom a malým a stredným podnikom; naliehavo však vyzýva Komisiu, aby 
medzitým zabezpečila, že dočasné rámce schválené pre štátnu pomoc nenarušia 
hospodársku súťaž zo strednodobého a dlhodobého hľadiska a v dôsledku toho 
nepriaznivo neovplyvnia malé a stredné podniky, ktoré sú hlavnými príjemcami;

18. zdôrazňuje kľúčovú úlohu údajov, ako aj prenosu technológií z akademickej obce do 
MSP, keďže ide o životne dôležitú súčasť digitálneho hospodárstva; poukazuje na 
existenciu nerovnováhy na trhu a prekážok v prístupe k údajom, čo ovplyvňuje 
konkurencieschopnosť MSP, a zdôrazňuje, že MSP musia získať spravodlivý podiel 
pridanej hodnoty údajov, ktoré vytvárajú, pričom zdôrazňuje, že nediskriminačný 
prístup k údajom je kľúčom k zabezpečeniu rovnakých digitálnych podmienok na 
vnútornom trhu; v tejto súvislosti víta európsku stratégiu v oblasti údajov; podporuje 
Komisiu pri propagovaní interoperability a vytváraní európskych dátových priestorov 
pre dôveryhodnú a bezpečnú výmenu iných ako osobných údajov s cieľom zrýchliť toky 
údajov medzi podnikmi, príslušnými zainteresovanými stranami a verejným sektorom; 
zdôrazňuje význam otvorených dát a výmeny poznatkov prostredníctvom otvorených 
technológií pre MSP, v plnom súlade s platnými právnymi predpismi;

19. poukazuje na to, že je potrebné uľahčiť prístup MSP k umelej inteligencii a jej 
využívanie v súlade s budúcim rámcom pre etiku a zodpovednosť, a to podporou 
vytvárania cezhraničných aliancií MSP pre umelú inteligenciu v strategických 
hodnotových reťazcoch v rámci vnútorného trhu, ako aj podporou investícií do ďalšej 
generácie noriem, nástrojov a infraštruktúr na ukladanie a spracovanie údajov; 
poukazuje na to, že je dôležité zabezpečiť prístup MSP k normám IKT a ich 
informovanosť o nich v záujme inovácií a poskytovania lepšie prispôsobených 
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digitálnych riešení;

20. poukazuje na to, že MSP čelia ťažkostiam pri ochrane ich práv duševného vlastníctva a 
pri ochrane pred agresívnymi spormi týkajúcimi sa patentov, ktoré môžu ohroziť ich 
rozvoj; vyzýva Komisiu, aby zvýšila informovanosť o duševnom vlastníctve, vo väčšej 
miere využívala externé poradenstvo a zabezpečila primerané presadzovanie;

21. zdôrazňuje, že digitalizácia poskytuje MSP mnoho výhod, napríklad zabezpečovanie 
nových príležitostí na ponuku digitálnych služieb alebo výrobkov a rozširovanie ich 
prístupu na trh; poukazuje na to, že MSP sú čoraz viac vystavené tlaku, aby primerane 
prispôsobili svoje obchodné modely a prijali potrebné digitálne technológie, aby zostali 
konkurencieschopné a atraktívne pre zákazníkov;

22. zdôrazňuje, že MSP, a najmä startupy, majú obrovský potenciál rásť v nových 
digitálnych sektoroch, ako je umelá inteligencia, internet vecí a robotika, ale 
zdôrazňuje, že ak majú byť MSP úspešné v digitálnej transformácii, musia dostať 
primeranú podporu a musia mať prístup k dostatočným finančným zdrojom a 
infraštruktúre;

23. zdôrazňuje príležitosti na oslovenie nových zákazníkov a trhov, ktoré MSP ponúka 
elektronický obchod; v tejto súvislosti zdôrazňuje pridanú hodnotu právnych predpisov, 
ako je nariadenie o vzťahoch medzi platformami a podnikmi, a žiada ich urýchlené 
vykonávanie a presadzovanie;

24. upozorňuje na to, že v elektronickom obchode existuje pretrvávajúce riziko nekalej 
súťaže, a to aj z dôvodu prítomnosti nevyhovujúcich, nezákonných alebo nebezpečných 
výrobkov na elektronických trhoch zameraných na spotrebiteľov EÚ;

25. zdôrazňuje, že rovnaký prístup k investíciám pre MSP zostáva v EÚ výzvou vzhľadom 
na väčšie ťažkosti v prístupe k financovaniu v niektorých členských štátoch, čo vedie k 
rozdielom v konkurencieschopnosti MSP na jednotnom trhu; vyzýva Komisiu, aby 
riešila tieto rozdiely v prístupe k finančným prostriedkom – a to bez toho, aby to 
oslabilo význam prudenciálnych požiadaviek – s cieľom zabezpečiť, aby MSP súťažili 
za čoraz rovnakejších podmienok;

26. nabáda členské štáty, aby jednotnú digitálnu bránu zaviedli spôsobom, ktorý bude 
priaznivý pre MSP, a to prostredníctvom úzkej spolupráce s regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, ako aj s ďalšími členskými štátmi, a poskytovaním jednoduchého digitálneho 
prístupu k informáciám, postupom, pomoci a službám spojeným s cezhraničným 
podnikaním vrátane poradenstva v oblasti verejného obstarávania a zdrojov 
financovania;

27. poukazuje na to, že už nie je možné ďalej odkladať príslušné naliehavé opatrenia, ako 
sú opatrenia týkajúce sa rozšírenej digitalizácie vzťahov medzi verejnými správami a 
podnikmi a interoperability databáz verejných správ;

28. víta sieť vyslancov pre MSP, ktorá umožňuje lepšie zohľadniť koncových používateľov 
v budúcich právnych predpisoch; navrhuje však kritické posúdenie postupu ich 
vymenovania a fungovania s cieľom riešiť potenciálne nedostatky a zabezpečiť, aby 
sieť fungovala efektívne vo všetkých členských štátoch, a to v nepretržitej koordinácii s 
príslušnými podnikateľskými združeniami a zainteresovanými stranami;
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29. zdôrazňuje, že je potrebné využiť európsku platformu pre verejné obstarávanie 
GovTech (EU GovTech) na dôkladné monitorovanie stavu zapojenia MSP do výziev 
týkajúcich sa verejného obstarávania v celej EÚ a vychádzať z tohto monitorovania pri 
následnom formulovaní osvedčených postupov a vyšších legislatívnych noriem;

30. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr začala európsku iniciatívu GovTech na podporu 
najlepších postupov pri vytváraní synergie medzi vládou a startupmi a digitálnymi MSP 
a aby niekoľkým členským štátom uľahčila využívanie cezhraničného nástroja na 
podporu rovnakého prístupu európskych digitálnych MSP na trh;

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zjednodušili postupy obstarávania využitím 
flexibility nových usmernení Komisie v rámci nového rámca EÚ pre verejné 
obstarávanie a rozšírili príležitosti MSP na jednotnom trhu, ako je možnosť rozdelenia 
obstarávania na menšie časti a zefektívnenie administratívnych postupov, ako aj 
využitím digitálnych nástrojov a platforiem na rozšírenie vnútroštátneho a 
cezhraničného obstarávania;

32. zdôrazňuje, že udržateľné verejné obstarávanie môže byť strategickým nástrojom na 
podporu udržateľných modelov výroby a spotreby; v tejto súvislosti nabáda na 
používanie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych kritérií v procese verejného 
obstarávania v plnom súlade s platnými právnymi predpismi a zdôrazňuje, že MSP 
potrebujú správnu podporu, aby mohli tento prechod urýchliť;

33. zdôrazňuje, že keďže celkové výdavky na verejné obstarávanie v rámci EÚ dosahujú 
14 % súhrnného HDP členských štátov, zvýšenie miery účasti MSP vo verejných 
súťažiach predstavuje pre ne významnú príležitosť na financovanie; zdôrazňuje, že 
dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje využitie nových metodík a nástrojov verejného 
obstarávania na ich zavedenie do praxe, pričom treba čo najlepšie využiť súčasné 
právne predpisy EÚ v oblasti verejného obstarávania a flexibilitu, ktorá sa už v tomto 
rámci poskytuje;

34. zdôrazňuje, že je dôležité, aby bol jednotný európsky dokument pre obstarávanie 
prístupnejší pre MSP; požaduje vytvorenie digitálnych nástrojov, ako sú platformy na 
zlepšenie prístupu MSP k príslušným informáciám o verejnom obstarávaní;

35. zdôrazňuje skutočnosť, že štvrtina všetkých konkurzov MSP v EÚ je spôsobená 
oneskorenými platbami; naliehavo vyzýva Komisiu, aby do smernice o oneskorených 
platbách1 urýchlene pridala účinné nástroje na monitorovanie a presadzovanie a aby 
prijala príslušné záväzné opatrenia na posilnenie súčasného rámca s cieľom zabezpečiť 
a podporiť rýchle platby ako normu – najmä pri transakciách medzi verejnými orgánmi 
a podnikmi – v rámci jednotného trhu. vyzýva orgány na európskej úrovni, úrovni 
členských štátov, regionálnej a miestnej úrovni, aby išli správnym príkladom tým, že 
včas platia MSP; v tejto súvislosti nabáda na aktívne využívanie postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti, keď sa smernica riadne nevykonáva;

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách, Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1.
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STANOVISKO VÝBORU PRE DOPRAVU A CESTOVNÝ RUCH

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k novej stratégii pre európske MSP
(2020/2131(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: João Ferreira

NÁVRHY

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

A. keďže mikropodniky, malé a stredné podniky (MMSP) a startupy v odvetviach dopravy 
a cestovného ruchu sú najviac postihnuté pandémiou COVID-19, pričom značný počet 
týchto podnikov je na pokraji platobnej neschopnosti, a to v dôsledku opatrení na 
obmedzenie mobility, zdravotných protokolov v ubytovacích zariadeniach a následného 
poklesu dopytu po osobnej doprave; keďže súčasný kontext takisto poskytuje základ pre 
európsku politiku v oblasti cestovného ruchu, ktorá je v nasledujúcom viacročnom 
finančnom rámci podporená rozpočtovým riadkom, ako aj pre naliehavé a inovatívne 
opatrenia, ktoré dopravu stavajú do centra rýchleho oživenia hospodárstva; keďže 
doprava a cestovný ruch sú odvetvia, ktoré majú vplyv na stav životného prostredia; 
keďže MSP a startupy zohrajú kľúčovú úlohu pri prechode na udržateľnú dopravu a 
cestovný ruch;

B. keďže MMSP na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ sú veľmi zložité a zároveň 
rôznorodé vzhľadom na ich veľkosť a veľmi rozmanité odvetvia činnosti, v ktorých 
pôsobia, pričom každý z nich má vlastnú – a niekedy veľmi odlišnú – dynamiku, najmä 
hospodársku, finančnú, sociálnu alebo dokonca politickú dynamiku, ktorá ich 
charakterizuje; keďže pre MSP v odvetví dopravy a cestovného ruchu by sa mali 
zachovať spravodlivé rovnaké podmienky;

C. keďže počet MSP pôsobiacich v odvetví dopravy sa zvýšil na jeden milión a v odvetví 
cestovného ruchu na dva milióny, a sú priamo zodpovedné za celkovo viac ako 16 
miliónov pracovných miest; keďže MSP tvoria prevažnú väčšinu podnikov v odvetví 
dopravy, a preto majú najväčší potenciál vytvárať pracovné miesta a stimulovať 
hospodársky pokrok;

D. keďže odvetvie dopravy má strategický význam pre rozvoj členských štátov a EÚ, ich 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, fungovanie ich hospodárstva a pre mobilitu 
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ich obyvateľstva; keďže MSP v týchto odvetviach čelia viacerým prevádzkovým 
obmedzeniam, napríklad v súvislosti s mýtom alebo chýbajúcou podpornou 
infraštruktúrou; keďže by bolo dôležité zabezpečiť zníženie byrokracie pre 
mikropodniky a MSP a posúdenie vykonávania všetkých nových právnych predpisov 
EÚ, ktoré ich na vnútornom trhu s dopravou negatívne ovplyvňujú alebo neprimerane 
obmedzujú;

E. keďže odvetvie cestovného ruchu má zásadný význam pre ekonomiky viacerých 
členských štátov; keďže toto odvetvie má sezónny charakter a mohlo by mať prospech 
zo spoločného prístupu a politiky EÚ;

F. keďže v nadväznosti na pandémiu COVID-19 musia členské štáty poskytnúť svojim 
MSP potrebnú podporu v rámci svojich kapacít, najmä využitím flexibility pravidiel 
štátnej pomoci bez toho, aby sa zhoršili existujúce narušenia hospodárskej súťaže medzi 
MSP z rôznych krajín na jednotnom trhu; keďže zložitosť administratívnych postupov a 
nadmerná regulácia by mohli byť pre MSP prekážkou;

G. keďže prevažná väčšina MSP je z hľadiska financovania závislá od bankového sektora; 
keďže v bankovom sektore je potrebné zjednodušiť požiadavky vo vzťahu k 
zákazníkom, aby MSP mohli mať ľahší prístup k financovaniu; keďže napriek 
rozdielom medzi jednotlivými členskými štátmi európska konkurencieschopnosť vo 
všeobecnosti zaostáva za ostatnými rozvinutými ekonomikami, čo ohrozuje potenciál 
Európy vytvárať bohatstvo a prosperitu; keďže väčšina MSP funguje na vnútroštátnych 
trhoch a vďaka nim;

H. keďže mnohé MSP pôsobiace v odvetví dopravy, ako napríklad tie, ktoré poskytujú 
služby aktívnej mestskej mobility, osobnej dopravy a cestovného ruchu, boli závažne 
postihnuté malým počtom digitálnych platforiem, ktoré dominujú na trhu; keďže 
digitalizácia a online platformy sú pre európske MSP veľkou výzvou aj príležitosťou a 
sú dôležité pre ich obchodný úspech tým, že vytvárajú pracovné príležitosti a príležitosti 
na rast, zlepšujú prevádzkovú efektívnosť, zabezpečujú bezpečnosť údajov a lepšie 
oslovujú spotrebiteľov;

1. konštatuje, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 preukázala význam MSP 
pôsobiacich v odvetví dopravy pre hospodárstvo a podniky, keďže kontinuita nákladnej 
dopravy je nevyhnutná na zabezpečenie rýchleho a bezproblémového fungovania 
dodávateľských reťazcov rôznych druhov tovaru, ako aj prepravy pracovníkov v 
kľúčových odvetviach; upozorňuje, že MSP v odvetví cestovného ruchu čelia v 
dôsledku pandémie COVID-19 nebývalým ťažkostiam vrátane vážnej krízy likvidity z 
dôvodu neudržateľných peňažných tokov, príjmovej situácie a správania cestujúcich; 
vyzýva Komisiu, aby prijala revidovanú stratégiu pre európske MSP s prihliadnutím na 
vplyv pandémie COVID-19, neustále sa meniace požiadavky na bezpečnosť a ochranu 
zdravia, fungovanie vnútorného trhu a miestne, regionálne a vnútroštátne potreby a 
zároveň posilňovala a stimulovala podniky; uznáva prínos novej priemyselnej politiky k 
reindustrializácii členských štátov; víta záväzok Komisie zaviesť zásadu „jeden za 
jeden“ ako prvý krok smerom k zastaveniu prílevu nových nariadení, ale pripomína, že 
sa tak len zachováva súčasný stav, čo nie je dostatočne ambiciózne;

2. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty a EÚ podporovali MSP v ťažkostiach a 
zabezpečilo sa pokračovanie ich činnosti, zachovanie a vytváranie pracovných miest a 
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ochrana príjmov pri súčasnom rešpektovaní práv pracovníkov; žiada vypracovanie 
plánu na zníženie administratívnych nákladov a záťaže aspoň o 30 % a uľahčenie 
prístupu MSP k financiám, čím sa podporia investície do strategických hodnotových 
reťazcov; vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne samosprávy, aby zaradili 
podnikateľskú klímu a konkurencieschopnosť medzi prvoradé priority svojich 
politických programov; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť podporu MSP v týchto 
odvetviach na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne iniciatívy na 
obnovu hospodárstva; ďalej nabáda Komisiu, aby spolu s členskými štátmi, mestami 
alebo regionálnymi orgánmi zvážila spolufinancovanie programov, napríklad 
programov poskytovania poukazov alebo zliav pre turistov, s cieľom zvýšiť výdavky v 
oblasti cestovného ruchu v menších miestnych podnikoch v regiónoch závislých od 
cestovného ruchu; vyzýva Komisiu, aby monitorovala ďalší vývoj a posúdila možnosť 
núdzovej a odvetvovej podpory nad rámec už ohlásených opatrení vrátane financovania 
a kapitalizácie, kým sa cestovný ruch a dopravné toky nevrátia na úroveň pred 
pandémiou; domnieva sa, že táto podpora by mala byť taktiež zameraná na strednodobú 
modernizáciu ich činností a mala by ju podporovať s cieľom zosúladiť ich s najnovšími 
cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia spomedzi iných noriem, ako sú 
pracovné podmienky; žiada vytvorenie akčného plánu na zaručenie fungovania 
dopravných činností s cieľom reagovať na budúce krízy, ktoré by mohli postihnúť 
odvetvie dopravy a cestovného ruchu, vytvoriť právnu istotu pre podniky a občanov, 
zvýšiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť a zohľadniť ich pridanú hodnotu pre 
hospodárstvo v EÚ;

3. upozorňuje na nedostupnosť nového Plánu Európskej únie na obnovu pre mnohé MSP, 
ktoré čelia dôsledkom pandémie; žiada, aby EÚ zohrávala významnejšiu úlohu, pokiaľ 
ide o financovanie na podporu platobnej schopnosti MSP, ako aj pracovných miest, 
miezd a práv pracovníkov, a obmedzenie škodlivých účinkov nadmernej zadlženosti; 
domnieva sa, že členské štáty by mali preskúmať možné opatrenia, ako sú daňové 
úľavy, dočasné odloženie splácania bankových úverov a riešenia na krytie rizík, ktoré 
vznikli poskytovateľom služieb, kým sa neobnovia toky cestovného ruchu a dopravy;

4. domnieva sa, že rekonverzia a bezproblémové fungovanie MSP a startupov v oblasti 
udržateľnej dopravy a udržateľného cestovného ruchu podporia obnovu a odolnosť v 
období po pandémii COVID-19, a to vytvorením trvalých kvalitných pracovných miest 
a výmenou a koordináciou najlepších postupov členských štátov; žiada, aby sa tento 
prechod zosúladil s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia;

5. domnieva sa, že ciele stratégie pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu by sa nemali 
zameriavať len na účasť MSP na „dôležitých projektoch spoločného európskeho 
záujmu“, ale mali by zahŕňať aj spolufinancovanie miestnych alebo regionálnych 
programov v procese tvorby politiky, pričom by sa mala uplatňovať zásada „najskôr 
myslieť na malých“ a malo by sa zabezpečiť, aby sa v posúdeniach vplyvu  v plnej 
miere využíval test MSP, pričom by sa malo uvádzať aj to, kedy politické návrhy môžu 
viesť k outsourcingu výroby, a to pri uznaní národnej autonómie; ďalej sa domnieva, že 
ciele by sa mali dosiahnuť prostredníctvom dlhodobých politík orientovaných na rast, 
ktoré podporujú konkurencieschopnosť európskych MSP, a a že by sa na ich 
dosiahnutie mala poskytnúť priama finančná podpora a ďalšie zdroje, aby členské štáty 
mohli podporiť prechod MSP na udržateľnosť a digitalizáciu, čo má osobitný význam 
pre najmenej rozvinuté krajiny a regióny vrátane najvzdialenejších, ostrovných a 
vzdialených regiónov, v kontexte nového viacročného finančného rámca, a najmä 
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politiky súdržnosti; trvá na tom, že je dôležité poskytovať podporu MSP na zvyšovanie 
úrovne zručností pracovnej sily v tomto odvetví s osobitným zameraním na digitálne 
zručnosti, finančné vzdelávanie a inovačné technológie, ako aj na riešenie rozdielov, 
ktorým ženy čelia v tejto oblasti; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť lepší prístup k 
verejnému obstarávaniu zjednodušením postupov; vyjadruje znepokojenie nad 
ťažkosťami pri prístupe k možnostiam financovania z Európskej investičnej banky 
(EIB), ktorým čelí väčšina MSP, najmä MSP s obmedzenou kapitalizáciou, a žiada, aby 
sa podmienky prístupu k financovaniu z EIB prispôsobili skutočnosti, ktorej čelia MSP 
v rôznych členských štátoch; okrem toho zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť synergie 
a komplementárnosť medzi existujúcimi riešeniami financovania, a zdôrazňuje, že je 
potrebné zjednodušiť postupy a znížiť administratívnu záťaž a náklady pre príjemcov;

6. zdôrazňuje, že ciele stratégie EÚ pre MSP by mali byť zosúladené s ich skutočným 
podielom v rámci hospodárstiev a ich štrukturálnymi nedostatkami, ako aj s dôstojnými 
podmienkami zamestnávania a pracovnými podmienkami v rôznych odvetviach 
činnosti; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť opatrenia na ochranu 
konkurencieschopnosti v obehovom hospodárstve a environmentálne ciele stanovené v 
Európskej zelenej dohode a v Parížskej dohode; žiada, aby sa zabezpečili rovnaké 
podmienky pre MSP, najmä vo vzťahu k veľkým podnikom s významným postavením 
na trhu, a to aj so zreteľom na vyjednávaciu silu veľkých spoločností ako dodávateľov 
a/alebo zákazníkov MSP;

7. žiada poskytnutie stimulov pre finančné inštitúcie vrátane verejných a súkromných bánk 
a posilnenie kapacít verejných orgánov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a 
na úrovni EÚ na podporu MSP; domnieva sa, najmä pokiaľ ide o mikropodniky, že tieto 
verejné subjekty by mali okrem iného prispievať k navrhovaniu a vykonávaniu 
programov odbornej prípravy pre manažérov a zamestnancov v oblasti organizačného, 
technologického a obchodného riadenia; žiada, aby sa zaistilo dobré zastúpenie MSP v 
procese verejných konzultácií s cieľom zabezpečiť, aby ich názory boli riadne a 
primerane zhromažďované, analyzované a zastúpené v posúdeniach vplyvu; žiada, aby 
sa zlepšila účinnosť nástrojov určených na pomoc MSP pri riešení nespravodlivých 
alebo diskriminačných pravidiel a rozhodnutí a na zvýšenie informovanosti MSP o 
dostupnosti takýchto mechanizmov riešenia problémov; poukazuje na to, že najmä 
zvyšovanie informovanosti sa musí výrazne zvýšiť, keďže v niektorých krajinách EÚ 
prieskumy ukazujú, že len 15 % podnikov pozná sieť SOLVIT a omnoho menej z nich 
sa rozhodlo ju využiť;

8. konštatuje, že tzv. digitálne platformy sa regulujú na vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni; zdôrazňuje, že je potrebné predchádzať nekalej súťaži a zabezpečiť 
právnu istotu pre podniky a zákazníkov, ako aj dodržiavanie práv pracovníkov a 
bezpečnosti používateľov; víta verejnú konzultáciu o akte o digitálnych službách, ktorú 
nedávno začala Komisia; so záujmom očakáva uverejnenie prebiehajúcej štúdie 
Komisie o vplyve krátkodobého prenájmu; zdôrazňuje, že sú potrebné osobitné 
opatrenia na modernizáciu služieb verejnej dopravy (napríklad v odvetví taxi služieb a 
autobusovej dopravy) a na prechod na inteligentnú a udržateľnú mestskú mobilitu;

9. domnieva sa, že využívanie údajov v odvetví dopravy bude zohrávať významnú úlohu 
tým, že uľahčí výmenu údajov, zlepší ich kvalitu, ako aj podporí ich interoperabilitu, 
čím sa podporia inovácie v tomto odvetví a zvýši jeho globálna konkurencieschopnosť; 
požaduje primerané financovanie, ktoré by zodpovedalo investičným potrebám MSP v 
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tejto súvislosti;

10. berie na vedomie potenciál digitalizácie a online platforiem na vytváranie lepších a 
atraktívnejších príležitostí pre ženy; žiada akčný plán na uvoľnenie plného potenciálu 
podnikania žien a zvýšenie zamestnanosti žien v MSP v oblasti cestovného ruchu a 
dopravy;

11. zdôrazňuje úsilie niektorých európskych miest vyrovnať sa s negatívnym vplyvom 
krátkodobého prenájmu v súvislosti s právom na bývanie a so záujmom očakáva 
zistenia štúdie, ktorú v súčasnosti realizuje Komisia, s nádejou na zosúladenie 
podnikateľskej činnosti s verejným záujmom, najmä v prípade MSP.
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STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k novej stratégii pre európske MSP
(2020/2131(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pina Picierno

NÁVRHY

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu (COM(2020)0103),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na 
stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému 
prostrediu (COM(2020)0381),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 (COM(2020)0380),

A. keďže 25 miliónov európskych malých a stredných podnikov (MSP) zamestnáva 
približne 100 miliónov ľudí a vytvára viac ako polovicu európskeho HDP; keďže sú 
kľúčovými aktérmi v európskej sociálno-ekonomickej štruktúre a prispievajú napríklad 
k zlepšovaniu regiónov, plánovaniu území a súdržnosti vo vidieckych oblastiach a inde;

B. keďže podľa údajov Komisie bolo v roku 2017 v Európe 22 000 poľnohospodárskych 
družstiev a 289 000 výrobcov potravín a nápojov, z ktorých 90 % tvorili MSP, z ktorých 
mnohé sa pôsobili vo vidieckych oblastiach; keďže tieto spoločnosti zohrávajú kľúčovú 
úlohu vo vidieckom hospodárstve;

C. keďže Európska zelená dohoda zahŕňa širokú škálu hlboko transformačných politík pre 
poľnohospodárov a iných prevádzkovateľov vo vidieckych oblastiach vrátane stratégie 
Z farmy na stôl, ako aj stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorých úspešná realizácia bude 
vo veľkej miere závisieť od súdržnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a 
strategických plánov členských štátov s príslušnými cieľmi; keďže MSP sú kľúčovými 
aktérmi pri dosahovaní cieľov zelenej dohody;

D. keďže kríza súvisiaca s pandémiou COVID-19 poukázala na neistú finančnú situáciu 
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MSP, pretože mnohé z nich sa nezotavia z obmedzovacích opatrení, ktoré mali najväčší 
vplyv na predaj sektoru HoReCa a do tretích krajín;

E. keďže MSP boli najviac postihnuté dôsledkami zdravotnej krízy a mnohé z nich boli 
nútené zastaviť podnikanie;

F. keďže EÚ tradične podporuje rodinné farmy, ktoré sú zvyčajne MSP, a chce ich aj 
naďalej podporovať; keďže stratégia Z farmy na stôl je zameraná aj na takéto 
poľnohospodárske podniky;

1. víta skutočnosť, že v stratégii Z farmy na stôl sa zohľadňuje rôznorodosť MSP, pokiaľ 
ide o obchodný model, veľkosť, vek a profil podnikov; zdôrazňuje, že stratégia by mala 
zohľadniť ich hospodársky a sociálny vplyv na oblasti alebo odvetvia, v ktorých 
pôsobia;

2. pripomína, že výroba a spracovanie potravín je kľúčovým odvetvím, v ktorom MSP 
zohrávajú veľmi významnú úlohu, a že toto odvetvie bude kľúčové v období oživenia 
po pandémii COVID-19; zdôrazňuje, že oživenie založené na Európskej zelenej dohode 
a digitálnom prechode je príležitosťou na urýchlenie a využitie ekologickej a digitálnej 
transformácie; domnieva sa, že pandémia ochorenia COVID-19 odhalila potrebu 
podpory pre podniky sociálneho hospodárstva, ako sú malí distribútori potravín, a 
podpory pre podniky pôsobiace v zdravotníctve a doprave; domnieva sa, že pandémia 
tiež zdôraznila potrebu venovať osobitnú pozornosť podpore agroturistických činností 
vykonávaných MSP prostredníctvom osobitnej vyhradenej časti v pláne obnovy s 
cieľom pomôcť podnikom pôsobiacim v oblasti agroturistiky a podporiť ich pri 
prekonávaní následkov krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje schopnosť MSP 
v poľnohospodárskom sektore prispôsobiť sa potrebám trhu; poukazuje na nedostatky 
vo fungovaní zelených koridorov počas obdobia obmedzenia pohybu v dôsledku 
nedostatočnej harmonizácie postupov medzi členskými štátmi a na negatívny vplyv, 
ktorý mali na veľký počet agropotravinárskych MSP, a zdôrazňuje potrebu vyhnúť sa 
narušeniam na jednotnom trhu s cieľom zaručiť dodávky tovaru; pripomína, že je 
nevyhnutné zaručiť voľný pohyb sezónnych pracovníkov v tomto odvetví, aby sa 
zabránilo akémukoľvek budúcemu nedostatku pracovnej sily;

3. zdôrazňuje, že MSP sú kľúčovými prvkami hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti vo 
vidieckych oblastiach, kde predstavujú približne 75 % celkovej zamestnanosti1; 
zdôrazňuje, že poľnohospodárstvo je a musí zostať základným a systémovo dôležitým 
odvetvím EÚ, ktoré ako primárne odvetvie, v ktorom je zamestnanosť úzko prepojená 
s pôdou a nie je vhodná na presťahovanie, dodáva vysokokvalitné suroviny pre 
druhotné odvetvie a potravinársky priemysel v záujme európskych spotrebiteľov; 
domnieva sa, že mikropodniky a MSP spolu s vidieckymi podnikmi a 
poľnohospodárskymi podnikmi zohrávajú kľúčovú úlohu v udržateľnom regionálnom 
rozvoji tým, že využívajú svoje zdroje na výrobu potravín a iného tovaru a služieb 
vrátane environmentálnych služieb; zdôrazňuje, že podpora diverzifikácie, napríklad 
prostredníctvom agroturistiky, priameho marketingu, sociálnych služieb alebo iných 
činností založených na poľnohospodárskych podnikoch, predstavuje dôležitý 
podnikateľský základ, ktorý dopĺňa príjem poľnohospodárskych podnikov, a zdôrazňuje 

1 Správa Európskej monitorovacej siete územného plánovania (ESPON) z 31. januára 2018 o malých a stredných 
podnikoch v európskych regiónoch a mestách.
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potrebu posilniť podporu podnikania prostredníctvom odbornej prípravy, inovácií, 
dostupných investícií a výskumu a vývoja pre MSP v potravinovom dodávateľskom 
reťazci;

4. víta zámer Komisie prispôsobiť riešenia s cieľom pomôcť spracovateľom potravín z 
radov MSP a malým prevádzkovateľom maloobchodných a potravinárskych služieb 
rozvíjať nové zručnosti a obchodné modely a zároveň zabrániť ďalšej administratívnej a 
nákladovej záťaži a poskytovať poradenské služby prostredníctvom siete Enterprise 
Europe Network v rámci novej stratégie Z farmy na stôl;

5. víta dočasný rámec Komisie pre štátnu pomoc v kontexte závažných dôsledkov 
spôsobených pandémiou COVID-19, ktorý zvýši hranice štátnej pomoci, čo umožní 
členským štátom poskytnúť až 100 000 EUR pre jednotlivé poľnohospodárske podniky 
a až 800 000 EUR pre spoločnosti na spracovanie potravín a ich uvádzanie na trh; víta 
nové dočasné opatrenie v rámci nariadenia o rozvoji vidieka2, ktoré členským štátom 
EÚ umožňuje ponúknuť podporu až do výšky 7 000 EUR na poľnohospodára a 50 000 
EUR na MSP; 

6. poznamenáva, že poľnohospodárska výroba sa vyznačuje kolísavým dopytom po 
pracovnej sile a je sezónna; zdôrazňuje, že je potrebné dôkladné pochopenie 
zamestnanosti a nákladov v poľnohospodárstve, aby bolo možné reagovať na 
neočakávané výkyvy;

7. zdôrazňuje, že ženy predstavujú len 30 % riadiacich pracovníkov poľnohospodárskych 
podnikov v EÚ a často majú výrazne menšie poľnohospodárske podniky ako muži; 
zdôrazňuje potrebu propagovať a podporovať podnikanie žien v poľnohospodárstve 
prostredníctvom cielených opatrení a podporovať rozmanitosť v MSP v súvislosti s 
nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov a nedostatočným zastúpením žien v 
podnikaní; domnieva sa, že zlepšený prístup ku kontinuálnemu vzdelávaniu, odbornej 
príprave a ďalšej odbornej príprave, a to aj pokiaľ ide o manažérske zručnosti a odborné 
znalosti, má zásadný význam pre MSP, mal by zahŕňať vhodné mentorstvo, koučing, 
školiace systémy a systémy zvyšovania kvalifikácie s osobitným zameraním na 
potenciálne podnikateľky, a je nevyhnutný na využitie technologických a inovačných 
príležitostí a na nepretržitú optimalizáciu produktivity v poľnohospodárskom sektore v 
rámci udržateľného hospodárstva; ďalej žiada podporu podnikateľských iniciatív, 
zručností a schopností, ako aj trvalú a cielenú podporu odborného vzdelávania a 
prípravy žien vo vidieckych oblastiach;

8. domnieva sa, že dohody o voľnom obchode uzatvorené medzi EÚ a jej globálnymi 
partnermi by nemali ohroziť citlivé odvetvia poľnohospodárstva EÚ, ale mali by byť 
skôr príležitosťou pre MSP v poľnohospodárskom sektore; považuje za mimoriadne 
dôležité, aby sa Komisia vyhla opatreniam, ktoré by mohli poškodiť 
konkurencieschopnosť MSP alebo zásadu voľného trhu, a sústredila sa na odstránenie 
prekážok v rámci jednotného trhu, a to v záujme posilnenia a diverzifikácie krátkych 
dodávateľských reťazcov v agropotravinárskom odvetví; domnieva sa, že úsilie o 
zvýšenie podielu MSP na trhu a o rozvoj nových odbytísk na trhu v tretích krajinách, a 
to aj prostredníctvom dialógu, výmeny osvedčených postupov s obchodnými partnermi 

2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady 
(ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).
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a nového informačného portálu, sa môže uskutočniť, ak nebráni potravinovej 
bezpečnosti dotknutých strán a je v súlade s existujúcimi záväzkami v oblasti klímy; 
trvá na tom, aby sa v budúcnosti pokračovalo v európskych kampaniach na propagáciu 
výrobkov v tretích krajinách; zdôrazňuje, že súdržná obchodná politika je kľúčová, aby 
sa zabránilo nekalej hospodárskej súťaži zo strany výrobkov dovážaných z tretích 
krajín, ktoré nespĺňajú európske normy;

9. domnieva sa, že niekoľko desaťročí globalizácie viedlo k deindustrializácii a 
premiestneniu strategických odvetví, ako sú potravinárske a zdravotnícke odvetvie, v 
EÚ a na celom svete; zdôrazňuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 nám 
pripomína význam prehodnotenia fungovania hospodárstva a má dôsledky pre politiky 
EÚ; zdôrazňuje, že je osobitne potrebné zreformovať a zosúladiť politiky EÚ; 
konštatuje, že SPP a obchodná politika sa musia prispôsobiť tak, aby sa posilnila 
potravinová bezpečnosť v EÚ, napríklad premiestnením udržateľnej poľnohospodárskej 
a potravinárskej výroby na celom území EÚ;

10. konštatuje, že choroby zvierat, ako je africký mor ošípaných, mor malých prežúvavcov, 
nodulárna dermatitída a iné mali a/alebo stále majú veľmi negatívny vplyv na MSP v 
agropotravinárskom odvetví, pričom spôsobujú zatvorenie podnikov, ktoré má vážne 
sociálno-ekonomické dôsledky pre miestne hospodárstva; vyzýva zodpovedné správne 
orgány, aby zabezpečili rovnaké zaobchádzanie a zabezpečili rýchlu a spravodlivú 
reakciu a podporu dotknutým podnikom;

11. poukazuje na to, že stratégia Z farmy na tanier bude mať vplyv na väčšinu 
poľnohospodárov, ktorí často prevádzkujú malé rodinné podniky s nízkou maržou; 
domnieva sa, že táto stratégia môže byť prínosom pre všetky druhy poľnohospodárstva; 
zdôrazňuje, že stratégia môže vytvoriť príležitosti pre miestne hodnotové reťazce 
zložené z malých poľnohospodárov a potravinárskych spoločností; víta v tejto súvislosti 
zámer Komisie rozšíriť a propagovať obehové obchodné modely s cieľom poskytnúť 
nové podnikateľské príležitosti, a to aj využívaním potravinového odpadu, a podporuje 
osobitné opatrenia prispôsobené agropotravinárskym MSP; požaduje dostatočnú a 
primeranú podporu prechodu na udržateľné postupy, a to aj prostredníctvom finančných 
nástrojov (najmä v rámci SPP, politiky súdržnosti a plánu obnovy), a zdôrazňuje, že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať malým a stredným poľnohospodárskym 
podnikom a MSP v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví s cieľom podporiť 
ich pri investovaní do regionalizovaných ekologických dodávateľských reťazcov a pri 
tom, aby neboli znevýhodnené alebo administratívne preťažené vykonávaním stratégie; 
domnieva sa, že je dôležité posilniť podporu inovatívnych investícií MSP, aby sa im 
pomohlo uskutočniť ekologickú transformáciu a zároveň zvýšila ich hospodársku 
odolnosť;

12. pripomína, že digitálny prechod je dôležitou otázkou pre MSP, a to aj v 
poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví; zdôrazňuje potrebu podporovania 
digitálnych školení a zvyšovania kvalifikácie, ako aj poradenstva pre MSP, pokiaľ ide o 
udržateľnosť a digitalizáciu; zdôrazňuje potrebu zlepšiť prístup k širokopásmovému 
pripojeniu a jeho dostupnosť vo všetkých vidieckych oblastiach a okrajových regiónoch 
s cieľom uľahčiť zakladanie MSP a podporovať inovačné výrobné metódy, ako je 
presné poľnohospodárstvo, keďže konkurencieschopnosť MSP je čoraz viac spojená so 
spoľahlivým fungovaním digitálnej infraštruktúry a služieb; ďalej sa domnieva, že v 
rámci stratégie MSP sa musí uprednostniť poskytovanie základných digitálnych 
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zručností všetkým nedigitálnym MSP vrátane informácií o ich právach a povinnostiach 
v rámci digitalizácie, a že táto potreba je obzvlášť naliehavá v sektoroch s vysokým 
percentuálnym podielom MSP, v ktorých sa digitalizácia ešte nerozvíja; požaduje preto 
cielené opatrenia na podporu inovačných MSP pri zabezpečovaní udržateľných inovácií 
v oblasti ekologických technológií a zdôrazňuje význam rozvoja technológií umelej 
inteligencie prispôsobených agropotravinárskemu odvetviu;

13. podporuje výzvu Komisie adresovanú členským štátom a verejným obstarávateľom, aby 
rozdelili veľké verejné zákazky na menšie časti vzhľadom na potenciál tohto prístupu 
pri uľahčovaní účasti agropotravinárskych MSP na verejnom obstarávaní, a tým prispieť 
k skráteniu a diverzifikácii dodávateľských reťazcov v súlade s cieľmi stratégie Z farmy 
na stôl; žiada, aby verejné orgány a MSP boli lepšie poučené o existujúcej flexibilite a o 
prispôsobení pravidiel verejného obstarávania na tento účel;

14. zdôrazňuje, že MSP vo vidieckych oblastiach, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v 
okrajových vidieckych oblastiach, často čelia osobitným a náročnejším podmienkam na 
prevádzku, ako sú malé miestne trhy a dlhé vzdialenosti od hlavných trhov, menej 
dopravných spojení, slabá digitálna prepojenosť a menej možností odbornej prípravy; 
zdôrazňuje potrebu vhodného návrhu a podpory politiky s ohľadom na rozvoj trhu, 
vývoz a uvádzanie na trh vidieckych MSP;

15. domnieva sa, že ďalšia reforma SPP by sa mala výrazne snažiť o zjednodušenie 
administratívnych postupov, pretože byrokracia výrazne znevýhodňuje MSP v 
porovnaní s väčšími;

16. zastáva názor, že reforma SPP by mala poskytovať vyváženejšiu podporu malým a 
stredným poľnohospodárskym podnikom, a že podpora EÚ by mala uprednostniť model 
rodinných poľnohospodárskych podnikov;

17. požaduje silný rozpočet SPP, ktorý bude riešiť nové výzvy týkajúce sa Zelenej dohody, 
a žiada, aby sa v rámci podpory z Next Generation EU vyčlenenej na SPP uprednostnila 
podpora malých a stredných podnikov;

18. konštatuje vysokú úroveň fragmentácie v porovnaní s inými prevádzkovateľmi 
potravinového reťazca poľnohospodárskej výroby na úkor vyjednávacej sily malých 
poľnohospodárov, a preto považuje za potrebné posilniť výnimky a upraviť pravidlá 
hospodárskej súťaže EÚ v poľnohospodárskom sektore s cieľom dosiahnuť lepšiu 
rovnováhu medzi rôznymi prevádzkovateľmi; víta nové právne predpisy o nekalých 
obchodných praktikách3 a uznáva, že ide o prvý dôležitý krok smerom k harmonizácii 
pravidiel na úrovni EÚ, ktorý by prospel vyjednávacej sile MSP v agropotravinárskom 
odvetví, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že sa nevzťahujú na predaje so stratou; 
zdôrazňuje, že orgány EÚ a vnútroštátne orgány musia posilniť svoje úsilie o ochranu 
MSP pred nekalými trhovými praktikami, ktoré môžu vyplynúť zo zneužívania 
dominantného postavenia na trhu, či už ide o veľkých dodávateľov, spracovateľov alebo 
zákazníkov, vyzýva na prísnejšie uplatňovanie smernice o oneskorených platbách4 a 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách 
vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách, Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1.
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naliehavo vyzýva Komisiu, aby zlepšila monitorovanie a presadzovanie;

19. dôrazne podporuje uplatňovanie zásady najprv myslieť na malé podniky/testu MSP vo 
všetkých legislatívnych návrhoch, a najmä pri prispôsobení opatrení týkajúcich sa 
vidieckych MSP v novej stratégii Z farmy na stôl a v stratégii biodiverzity, a preto žiada 
Komisiu, aby vykonala náležité posúdenia vplyvu;

20. domnieva sa, že podpora z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 
(EPFRV) je veľmi dôležitá pre poľnohospodárske podniky a MSP v odvetví 
agropotravinárstva a mohla by byť zameraná na poľnohospodárske a ďalšie podniky vo 
vidieckych oblastiach, ku ktorým môžu patriť MSP, s cieľom zabezpečiť dlhodobý 
rozvoj, diverzifikáciu a udržateľnosť počas životného cyklu spoločnosti; víta 
rozhodnutie vyčleniť 2 % nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov z EPFRV na 
krízové opatrenia, ktoré by mohli zachrániť MSP, ktoré sú najviac postihnuté 
následkami pandémie;

21. poukazuje na to, že mnohé vidiecke oblasti EÚ sú aj pásmami, v ktorých sa vyrábajú 
vysokokvalitné poľnohospodárske výrobky a potraviny; zdôrazňuje význam družstiev v 
agropotravinárskom odvetví a ich spoločenskú pridanú hodnotu pre vidiecke oblasti; 
zdôrazňuje význam MSP v sektore agroturizmu a ich úlohu pri zabezpečovaní živých 
vidieckych oblastí poskytovaním pracovných miest; žiada preto o podporu tých MSP, 
ktoré sú často rodinnými podnikmi, najmä pokiaľ ide o prístup k širokopásmovému 
pripojeniu a konektivitu a propagáciu ich produktov na jednotnom trhu, a v prípade 
potreby o riešenie obchodných prekážok v tretích krajinách; žiada, aby sa v náležitých 
prípadoch vytvorila elektronická značka EÚ s cieľom poskytnúť online spotrebiteľom 
moderný a digitálny zoznam informácií o zložkách a živinách; zdôrazňuje, že 
presadzovanie koncepcie diverzifikácie, napr. prostredníctvom agroturistiky, priameho 
marketingu, sociálnych služieb alebo iných činností na farme, je dôležitým 
podnikateľským základom a môže pomôcť dosiahnuť dostatočný príjem 
poľnohospodárskych podnikov;

22. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplné a homogénne presadzovanie smernice o 
oneskorených platbách a smernice o nekalých obchodných praktikách s cieľom zlepšiť 
fungovanie celého potravinového dodávateľského reťazca v rámci jednotného trhu EÚ a 
posilniť vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárskych podnikov, družstiev a 
agropotravinárskych MSP;

23. naliehavo vyzýva miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, aby podporovali a 
podnecovali využívanie agropotravinárskych systémov EÚ a/alebo vnútroštátnych a 
regionálnych systémov kvality, najmä medzi MSP, ako prostriedku na vytváranie 
pracovných miest a zachovanie tradičných výrobných postupov a kulinárneho 
dedičstva;

24. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nové ustanovenia, ktoré navrhla Komisia v kontexte 
nariadenia o rozvoji vidieka s cieľom pomôcť poľnohospodárom prekonať krízu, sú 
diskriminačné voči krajinám, ktorým na konci tohto programového obdobia nezostali 
žiadne finančné prostriedky, a že táto nevyvážená situácia sa môže skončiť narušením 
hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi;

25. pripomína, že niektoré sektory, ako je včelárstvo, riadia najmä mikropodniky alebo 
MSP, ktoré nemajú rovnakú finančnú likviditu ako väčšie podniky, čo sťažuje 
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získavanie pôžičiek alebo iných podobných finančných nástrojov na rast alebo rozvoj; 
konštatuje, že faktory, ako je cenový tlak a nekontrolované alebo nadmerné používanie 
prípravkov na ochranu rastlín v niektorých regiónoch, mali ničivý hospodársky vplyv na 
včelárov a MSP, ktoré od nich závisia;

26. domnieva sa, že vyššia kvalita ponúk a zariadení všeobecného záujmu je rovnako 
dôležitá na vidieku ako v meste; zdôrazňuje, že každodenné služby ako napr. 
starostlivosť o deti, starostlivosť o starších ľudí, zdravotná starostlivosť a školy vedú v 
každodennom živote k zlepšeniu životnej úrovne vo vidieckych oblastiach a 
minimalizujú odchod z vidieka;

27. poukazuje na to, že len 11 % poľnohospodárskych podnikov EÚ, najmä MSP, riadia 
ľudia vo veku do 40 rokov; oceňuje existujúce opatrenia na podporu mladých 
poľnohospodárov, ako sú napríklad platby pre mladých poľnohospodárov (YFP); 
konštatuje však, že nedostatočné informačné toky a administratívna záťaž môžu viesť k 
tomu, že mladí poľnohospodári stratia dotácie EÚ; vyzýva preto na prijatie ďalších 
cielených opatrení pre mladých poľnohospodárov; naliehavo žiada podporu zlepšeného 
prenosu znalostí medzi generáciami poľnohospodárov a obnovy generácií v 
poľnohospodárstve;

28. vyzýva na podporu iniciatív zameraných na zosúladenie pracovného a súkromného 
života s cieľom zohľadniť aj potreby poľnohospodárskych rodín a prijať vhodné 
opatrenia, ako napríklad zabezpečiť rodičovskú dovolenku alebo náhradu v prípade 
choroby;

29. poznamenáva, že budovanie účinných centier excelentnosti v oblasti bioenergie je 
rozhodujúce pre primeranú odpoveď na potreby riešení v oblasti zmeny klímy, čím by 
sa prechod na uhlíkovo neutrálne poľnohospodárstvo mohol stať jedným z pilierov 
zelenej dohody do roku 2050;

30. zdôrazňuje, že bioenergia z poľnohospodárstva a lesníctva pre mobilné a stacionárne 
použitie je už dnes hnacou silou v odvetví mobility a vykurovania a môže sa rýchlo a 
lacno rozšíriť s najvyššou účinnosťou CO2 v rámci primeraných udržateľných limitov; 
poukazuje na to, že by to bol ďalší príspevok k regionálnej pridanej hodnote a 
výraznému zníženiu CO2;

31. vyzýva Komisiu, aby podporovala podnikanie zlepšovaním podnikateľského prostredia 
vo vidieckych oblastiach podporovaním opatrení na podnecovanie udržateľného 
rozvoja, rýchleho prístupu k flexibilným a malým formám financovania (aj vo forme 
úspory solidarity) a zavádzania širokopásmového internetu na celom území EÚ;

32. domnieva sa, že v rámci verejných zákaziek by mali byť uvedené ustanovenia, ktoré 
umožnia MSP, najmä tým miestnym, zúčastniť sa na verejných súťažiach, a tým 
podporiť krátke dodávateľské reťazce a výrobky s nulovými kilometrami;

33. pripomína význam poskytovania prístupu k diverzifikovaným zdrojom financovania pre 
MSP vo svete poľnohospodárstva.
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STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k novej stratégii pre európske MSP
(2020/2131(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Victor Negrescu

NÁVRHY

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

1. pripomína význam mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) ako opory 
hospodárstva EÚ, čo platí najmä v prípade menších členských štátov; konštatuje, že 
MSP sú obzvlášť zraniteľné voči hospodárskym šokom z dôvodu obmedzených 
likvidných rezerv a vysokej pracovnej intenzity; zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 mala bezprecedentný sociálno-ekonomický vplyv na MSP, 
najmä v kultúrnych a kreatívnych odvetviach a priemysle (KKOP) a v odvetviach 
vzdelávania, mládeže, športu a médií; zdôrazňuje, že vzhľadom na osobitosti týchto 
odvetví európske kultúrne a kreatívne odvetvia a priemysel čelia najväčšej kríze, akej 
kedy čelili; vyzýva Komisiu, aby zrevidovala svoju stratégiu pre MSP pre udržateľnú a 
digitálnu Európu, pričom by sústeredila podporu na MSP s cieľom pomôcť im prekonať 
túto krízu, a aby hrala kľúčovú úlohu pre obnove nášho európskeho hospodárstva a 
zaručila , aby finančné prostriedky prideľované európskym MSP boli vo veľkej miere a 
ľahko dostupné vo všetkých členských štátoch, aby mohli riešiť súčasné výzvy, 
zachovať vysokú mieru kvalitnej zamestnanosti a zaviesť systémy na udržanie 
pracovných miest;

2. zdôrazňuje význam MSP v rámci KKOP z hľadiska zamestnanosti a hospodárskeho 
rastu, keďže samotné KKOP prispieva s viac ako 8,7 miliónom pracovných miest na 
plný úväzok, z ktorých mnohé sú v MSP (3,8 % pracovnej sily EÚ); pripomína 
osobitosť KKOP, ktorý sa zakladá najmä na ekosystémoch MSP; zdôrazňuje, že mnohé 
MSP v KKOP majú vyššie rizikové profily, a preto zdôrazňuje význam poskytovania 
podpory na rozvoj projektov a budovanie kapacít pre tieto MSP; zdôrazňuje, že v rámci 
KKOP zasiahla kríza spôsobená ochorením COVID-19 najviac odvetvie živých 
vystúpení, pričom miesta konania hudobných vystúpení a scénických predstavení 
vrátane festivalov boli prvé, ktoré boli zatvorené a budú posledné, ktoré budú znovu 
otvorené, takže odvetvie živých vystúpení potrebuje osobitnú podporu; zdôrazňuje 
potrebu poučiť sa zo súčasnej krízy a vytvoriť spoločný plán pripravený na zavedenie, 
ktorý bude koordinovaný na úrovni EÚ a ktorého cieľom je znížiť vplyv budúcich kríz 
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na MSP; odporúča, aby sa do riešenia problémov rôznych dotknutých odvetví začlenili 
prispôsobené programy podpory v prípade krízy;

3. pripomína význam dostupného financovania pre MSP v celej Európe, najmä v KKOP a 
v odvetví vzdelávania, mládeže, médií a športu; vyzýva Radu, aby zvýšila financovanie, 
a Komisiu, aby zvýšila dostupnosť financovania vrátane verejného financovania najmä 
v nadchádzajúcom programe InvestEU, a aby zabezpečila rovnaké príležitosti 
financovania vo všetkých členských štátoch EÚ;

4. zdôrazňuje, že kultúrny cestovný ruch predstavuje 40 % celého európskeho cestovného 
ruchu; zdôrazňuje bezprecedentný vplyv pandémie COVID-19 na odvetvie cestovného 
ruchu a cestovania; vyzýva preto na vývoj mechanizmu krízového riadenia s 
konkrétnymi opatreniami s cieľom reagovať na potreby MSP v odvetví kultúrneho 
cestovného ruchu;

5. víta zavedenie európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík v 
nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili dostatočnú finančnú podporu pre MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle, 
najmä v najviac postihnutých regiónoch;

6. dôrazne odsudzuje nedostatočné ambície revidovaného návrhu budúceho VFR 
týkajúceho sa dostatočného financovania pre KKOP a nad nedostatočnou konkrétnou 
finančnou podporou pre tieto odvetvia v novom pláne obnovy; považuje súčasné návrhy 
za neprijateľné a domnieva sa, že budú mať negatívny vplyv na toto odvetvie; opakuje, 
že je potrebné zvýšiť finančnú podporu ako základ pre ďalšiu generáciu, aby mohla 
sbudovať udržateľnú budúcnosť; v tejto súvislosti sa domnieva, že tieto ciele možno 
úspešne dosiahnuť len vtedy, keď Komisia a členské štáty zvýšia rozpočet niektorých 
najúspešnejších programov Únie; pripomína mandát Parlamentu pre budúce programy 
VFR strojnásobiť rozpočet programu Erasmus+, zdvojnásobiť rozpočet programu 
Kreatívna Európa a obnoviť sumu, ktorú navrhla Komisia pre Európsky zbor solidarity; 
domnieva sa, že tieto čísla sa stali dôležitejšími ako kedykoľvek predtým v boji proti 
súčasnej kríze; vzhľadom na to, že KKOP predstavujú 8,7 milióna pracovných miest a 
4 % HDP EÚ, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v súlade s osobitnými potrebami 
vyčlenili aspoň 2 % z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti KKOP; zdôrazňuje, 
že toto percento by malo odrážať význam priemyslu; opätovne zdôrazňuje potrebu 
presného plánovania a finančných plánov určených na zabezpečenie kontinuity činností 
KKOP a na zabezpečenie predvídateľnosti pre ľudí pôsobiacich v tejto oblasti;

7. pripomína význam dostupného financovania pre MSP v celej Európe, najmä v 
kultúrnom a kreatívnom odvetví a v odvetví vzdelávania, mládeže, médií a športu; 
uznáva, že nehmotná povaha činností v týchto odvetviach môže obmedziť prístup k 
finančnej podpore; vyzýva Komisiu, aby posilnila rozpočet záručného mechanizmu pre 
kultúrne a kreatívne sektory, ktorý v poslednom rozpočtovom období 2014 – 2020 
využili MSP, zabezpečením pôžičiek pre iniciatívy KKOP; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby bol CCSGF zahrnutý do programu InvestEU s cieľom zlepšiť prístup 
niekoľkých podnikov pôsobiacich v KKOP počas krízy spôsobenej ochorením COVID-
19 k financovaniu, a vyzýva na rozšírenie CCSGF so zvýšenou flexibilitou 
mechanizmov splácania pre MSP; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli KKOP 
primerane začlenené do všetkých programov pre podnikanie, ako je program EÚ pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a Horizont Európa;
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8. zdôrazňuje dôležitú úlohu programu Horizont Európa pri pomoci KKOP pri inovovaní a 
vývoji nových technológií, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na otvorenú a pluralitnú 
kultúrnu tvorivú účasť; v tejto súvislosti víta vytvorenie znalostného a inovačného 
spoločenstva (ZIS) pre kultúrny a kreatívny priemysel v rámci stratégie Európskeho 
inovačného a technologického inštitútu (EIT); zdôrazňuje, že je potrebné zjednodušiť 
postupy pre MSP v KKOP pri podávaní žiadostí o finančné prostriedky, a vyzýva na 
vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre MSP, ktoré žiadajú o finančné 
prostriedky v rámci programov Únie;

9. zdôrazňuje potrebu vhodných a účinných pravidiel vykonávania a využívania 
kohéznych politík pre MSP v rámci KKOP; zdôrazňuje význam súčinnosti medzi 
rôznymi iniciatívami a finančnými prostriedkami dostupnými pre MSP a konštatuje, že 
MSP stále zápasia s primeraným prístupom k finančným prostriedkom, najmä v prípade 
dlhodobých a inovatívnych projektov;

10. berie na vedomie zvýšený dopyt po digitálnom kultúrnom obsahu najmä počas fáz 
obmedzenia pohybu; poukazuje na to, že nízka úroveň digitalizácie bude brániť 
hospodárskej konvergencii a vyhliadkam rastu v mnohých odvetviach; zdôrazňuje preto 
potrebu ďalších investícií do digitalizácie európskych MSP vo všetkých odvetviach; 
uznáva väčšie príležitosti, ktoré prináša digitalizácia vo všeobecnosti, a najmä v rámci 
KKOP; požaduje dodatočnú podporu pre MSP, ktoré budú presadzovať väčšiu 
dostupnosť digitálneho kultúrneho a vzdelávacieho obsahu; naliehavo vyzýva, aby sa 
vytvorili rovnaké digitálne podmienky, pričom sa zohľadnia výzvy MSP v KKOP, ako 
je interoperabilita v EÚ, digitálna priepasť, ako aj rovnaký prístup k internetu; 
zdôrazňuje potrebu ďalších investícií do zručností, a to najmä do digitálnych a 
podnikateľských zručností, ktoré musia byť jednou z ústredných osí učebných osnov vo 
všetkých fázach vzdelávania, a zahrnuté do základných kompetencií v plánoch odbornej 
prípravy pre pracovníkov a nezamestnaných, pričom všetky musia byť koordinované v 
akčnom pláne digitálneho vzdelávania s cieľom zabezpečiť komplexný a udržateľný 
proces digitálnej transformácie, a tým chrániť zamestnanosť a posilňovať sociálne 
začleneňovanie; požaduje európsku iniciatívu v oblasti podnikateľského vzdelávania s 
cieľom pripraviť ďalšiu generáciu európskych MSP najmä v KKOP a tiež poskytnúť 
usmernenia a podporu existujúcim MSP pri prispôsobovaní sa súčasným výzvam 
prostredníctvom programov vrátane celoživotného vzdelávania; opätovne pripomína 
význam učňovskej prípravy a výmen podnikateľov v rámci programu Erasmus+ a žiada 
ďalšie podobné iniciatívy s použitím nových formátov a nástrojov; vyzýva na zlepšenie 
platformy poskytujúcej informácie pre európsku pomoc mladým podnikateľom, 
startupom, rozširujúcim sa podnikom a existujúcim MSP;

11. vyzýva Komisiu, aby vypracovala integrovaný plán podpory pre MSP s využitím 
mechanizmov krížového financovania dostupných na európskej úrovni, ako aj 
súčinnosti  s vnútroštátnymi a miestnymi iniciatívami s cieľom podporiť MSP, ktoré 
čelia veľkým výzvam spôsobeným pandémiou COVID-19, a poskytla finančné 
prostriedky na vytvorenie nových podnikateľských iniciatív; zdôrazňuje, že 
zabezpečením rozmanitosti medzi MSP v KKOP sa zabezpečí kultúrna rozmanitosť, 
zabráni autoritárstvu, a tým sa budú chrániť hodnoty Únie; zdôrazňuje význam 
zlepšovania regulácie, keďže najmä MSP trpia dôsledkami neefektívnej regulácie a 
nadbytočnej administratívnej záťaže; zdôrazňuje, že hlbšia integrácia vnútri jednotného 
trhu má zásadný význam aj pre konkurencieschopnosť a existenciu MSP;
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12. zdôrazňuje potrebu zapojenia mladých ľudí do podnikateľských činností; uznáva a 
oceňuje podnikateľské úsilie v odvetví vzdelávania, najmä v prípade MSP a družstiev, 
ktoré umožňuje diverzifikáciu vzdelávacieho systému a modelov ponúkaných rodinám, 
aby mali slobodu výberu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
podnikateľské vzdelávanie a vytvorili cielené podporné opatrenia umožňujúce prístup k 
podnikaniu a samostatným zárobkovým činnostiam pracovníkov pre všetkých 
Európanov s osobitným zameraním na ľudí, ktorí majú menej príležitostí;

13. vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi, miestnymi orgánmi a 
sociálnymi partnermi vytvorila európsku iniciatívu zameranú na vytvorenie viac ako 
jedného milióna nových startupov v EÚ ponúkajúcich podnikateľské príležitosti v celej 
Európe;

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu MSP v odvetví športu pri zabezpečovaní a podpore zdravého 
života, medzikultúrneho dialógu, vzdelávacích a profesionálnych príležitostí pre 
všetkých; žiada preto, aby sa v rámci programu Erasmus+ venovala väčšia pozornosť 
rozmeru športu.
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LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

pán Cristian-Silviu Bușoi
predseda
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
BRUSEL

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci získal 2. septembra 2020 povolenie predložiť stanovisko vášmu výboru 
v uvedenom postupe. Za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko bol vymenovaný Gilles 
Lebreton. Vzhľadom na poľutovaniahodne krátky čas, ktorý majú výbory na predloženie 
stanoviska v rámci harmonogramu stanoveného vaším výborom, sa Výbor pre právne veci 
nakoniec rozhodol poslať stanovisko vo forme listu. 

Stanovisko uvedené ďalej v texte bolo prijaté na schôdzi výboru 1. októbra 20201. Výbor pre 
právne veci sa rozhodol vyzvať Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

Verím, že toto stanovisko bude užitočným príspevkom k príprave správy vo vašom výbore.

S úctou

Adrián Vázquez Lázara

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Adrián Vázquez Lázara (predseda), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (podpredseda), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González Pons, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje 
Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo Wölken, 
Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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NÁVRHY

1. zdôrazňuje, že treba zlepšiť prevádzkové prostredie pre MSP a že právne predpisy EÚ 
musia prinášať výhody bez toho, aby zbytočne zaťažovali občanov a podniky, lebo 
MSP sú vzhľadom na svoje obmedzené ľudské a finančné zdroje osobitne ovplyvnené 
nákladmi spôsobenými právnymi predpismi; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje 
význam zásady „najskôr myslieť na malých“ a systematické uplatňovanie testu MSP na 
právne predpisy EÚ, ako aj záväzok Komisie k zásade „jeden za jeden“ pre nové právne 
predpisy. 

2. zdôrazňuje, že európske MSP boli vážne zasiahnuté pandémiou Covid-19, domnieva sa, 
že pandémia Covid-19 poukázala na určité nedostatky európskej priemyselnej politiky, 
najmä na jej závislosť od tretích krajín, a mala by podnietiť Európsku úniu, aby zlepšila 
nezávislé európske výrobné reťazce; EÚ by preto mala lepšie obhajovať svoje 
strategické záujmy zlepšením ochrany a podpory MSP s cieľom pomôcť im plne využiť 
príležitosti a rázne reagovať na výzvy, ktorým v súčasnosti čelia MSP aj naša 
spoločnosť; zdôrazňuje, že nová stratégia by mala mať dlhodobú víziu so zameraním na 
miestnu úroveň, aby sa zabránilo rozpadu dodávateľských reťazcov; 

3. víta posilnenie úlohy, ktorú bude program InvestEU a špecializovaný nástroj pre MSP 
zohrávať v rámci plánu obnovy, ktorý bude slúžiť ako hlavný finančný nástroj na 
konsolidáciu ich obchodných modelov a na pomoc pri ich investovaní do projektov 
riadenia spoločností, ktoré podporia konkurencieschopnosť a inovácie založené na trhu; 

4. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité podporovať premiestňovanie strategických 
odvetví a všade, kde je to možné, podporovať a rozvíjať krátke okruhy s cieľom 
vytvárať pracovné miesta v Európe a priblížiť ekosystémy MSP k spotrebiteľom; 

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla ambiciózny a účinný rámec na úrovni EÚ 
založený na záväzkoch náležitej starostlivosti s cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce v Európskej únii, a tým chrániť udržateľné európske MSP;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby účinnejšie bojovala proti nekalej hospodárskej súťaži, 
ktorá má vplyv na spotrebiteľov a oslabuje najmä MSP, a to na základe výrobkov 
pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré nespĺňajú technické, environmentálne, zdravotné, 
sociálne alebo duševné vlastníctvo Európskej únie, okrem iného prostredníctvom 
povinnosti zavedenia nedávno zavedeného, ale zatiaľ len nepovinného „jednotného 
kontaktného miesta dovozu“ pre výber DPH;

7. víta nový systém DPH pre malé podniky, ktorý by mal znížiť byrokraciu 
a administratívne zaťaženie pre MSP a vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky; 

8. víta program pre MSP, ktorý v roku 2020 spustil úrad EUIPO a ktorého cieľom je 
umožniť MSP naplno využiť potenciál právnych záruk vyplývajúcich z práva 
duševného vlastníctva;

9. zdôrazňuje potrebu venovať osobitnú pozornosť odvetviam orientovaným na rast na 
jednotnom trhu, ako je hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, ktoré priťahuje 
inovatívne začínajúce podniky, a umožniť kreatívnym obchodným modelom využívať 
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regulačné prostredie na úrovni EÚ s cieľom znížiť náklady na inovácie pre začínajúce 
podniky a pracovať na spôsoboch, ako odstrániť prekážky brániace sa samotnému 
vstupu; 

10. zdôrazňuje potrebu udržateľného financovania, aby sa odstránili súčasné nedostatky 
v oblasti investovania a posilnila vedúca úlohu, ktorú európske MSP už zohrávajú pri 
rozvoji inovácií, ktoré riešia ciele zelenej dohody a Fondu na spravodlivú transformáciu 
(FST). 

11. pripomína, že treba zabezpečiť, aby MSP skutočne využívali výhody smernice 
2011/7/EÚ proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, a nabádať členské 
štáty, aby využili možnosť stanovenú v článku 12 ods. 3 smernice s cieľom prijať 
ustanovenia, ktoré sú pre MSP ešte priaznivejšie;

12. víta nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý Komisia predstavila ako súčasť 
svojho balíka EÚ pre novú generáciu a ktorý poskytne veľmi potrebnú podporu 
platobnej schopnosti MSP pri obnove po skončení krízy COVID, pričom tento nástroj 
musí zabezpečiť, aby MSP dostávali podporu účinnými procesmi a mal by byť čo 
najskôr funkčný, aby dopĺňal opatrenia členských štátov;

13. vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu úlohu pri podpore členských štátov pri 
transpozícii smernice (EÚ) 2019/1023 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie a o 
postupoch týkajúcich sa reštrukturalizácie platobnej neschopnosti a oddlženia, a to 
najmä v záujme toho, aby sa malé a stredné podniky vyhli bankrotu; 

14. domnieva sa, že je potrebné poskytnúť európskym MSP a začínajúcim podnikom 
prednostný prístup k verejnému obstarávaniu a rizikovému kapitálu, znížiť 
administratívnu záťaž a vypracovať jednoduchú politiku a podporu inovácie, ktorá môže 
viesť k podaniu patentov; 

15. podporuje zavedenie politík, ktoré uľahčujú prístup samostatne zárobkovo činných 
osôb, najmä podnikateliek, k systémom sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
možnosti financovania pre podnikateľky a zlepšila prístup k existujúcim fondom. 

16. podporuje zavedenie kritérií na uprednostňovanie regionálnych výrobkov a služieb vo 
verejnom obstarávaní a navrhuje, aby sa v prípade potreby zvýšili prahové hodnoty pre 
verejné súťaže s cieľom posilniť MSP; 

17. zdôrazňuje potrebu lepšej ochrany MSP a začínajúcich podnikov a nabáda verejné 
orgány a občiansku spoločnosť, aby investovali do výskumu umelej inteligencie a iných 
technológií orientovaných na budúcnosť, ako sú robotika, veľké dáta, inteligentný tovar 
a služby alebo blockchain, a to v plnom súlade s právnymi a etickými normami, ktoré sa 
majú vytvoriť na úrovni EÚ, pričom mnohé európske MSP sú pripravené zvýšiť svoje 
úsilie v tejto oblasti; 

18. domnieva sa, že hlavnou výzvou pre zabezpečenie konkurencieschopnosti MSP v 
nadchádzajúcich rokoch bude vytvorenie rýchlej, bezpečnej a spoľahlivej siete 5G 
internetu v celej Európskej únii a zabezpečenie digitálnej nezávislosti Európy, najmä 
pokiaľ ide o siete a uchovávanie údajov; 
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19. pripomína potrebu zabezpečiť, aby MSP vedeli o svojich právach a rôznych 
možnostiach podpory, ktoré sú k dispozícii. zdôrazňuje preto potrebu posilnenej 
výmeny informácií medzi MSP a členskými štátmi; 

20. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vyváženú politiku EÚ v oblasti údajov, ktorá 
poskytne právnu istotu pri používaní, a rámec pre dostupnosť údajov pre digitálne 
inovácie v službách a produktoch, a aby zlepšila obchodné modely, najmä pre MSP; 

21. výzva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o rôznych systémoch akciových opcií pre MSP 
a startupy v celej Európe, lebo atraktívne akciové opcie by zakladateľom európskych 
spoločností umožnili súťažiť so svojimi partnermi na celom svete tým, že by sa podiel 
na ich myšlienke predal vysokokvalifikovaným zamestnancom.
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ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme 
Rivière, Isabella Tovaglieri 

Greens François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Manuela 
Ripa, Marie Toussaint

ECR Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský 

NI Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

4 -

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Sandra Pereira, Sira Rego

0 0

Vysvetlenie použitých znakov: 
+  :  za
-   :  proti
0  :  zdržali sa hlasovania


