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NÁVRHY

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

1. Zdôrazňuje, že uplatňovanie zásady „najskôr myslieť v malom“ na úrovni Spoločenstva a 
na vnútroštátnej a miestnej úrovni vyžaduje dôslednú implementáciu pravidiel 
vnútorného trhu a smernice o službách1 a následné účinné a osobitné opatrenia zo strany 
Komisie a členských štátov v súlade s výročnými správami o Lisabonskej stratégii, aby sa 
zabezpečilo, že všetky prekážky sa odstránia v súlade s týmito pravidlami a v súlade s 
potrebami malých podnikov; a požaduje, aby sa uskutočnil horizontálny prieskum 
podmienok pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý by zodpovedal odvetvovým 
prieskumom uskutočňovaným Komisiou, týkajúci sa rôznych podnikateľských odvetví s 
cieľom umožniť spravodlivú a otvorenú hospodársku súťaž pre malé a stredné podniky v 
celej Európe, za užšej spolupráce s ich reprezentatívnymi organizáciami; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že „Small Business Act” zavádza usmernenia, ktoré nemajú pôsobiť ako 
záväzné pravidlá, ale skôr ako praktické referenčné normy;

2. Zdôrazňuje, že MSP zohrávajú kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve a sociálnych 
štruktúrach a že na to, aby sa dosiahli ciele Lisabonskej stratégie, je pre ne životne 
dôležité ťažiť z príležitostí vytváraných vnútorným trhom, demografickými a 
technologickými zmenami, ako aj z problematiky životného prostredia a globalizácie;

3. Zdôrazňuje, že vhodná politika zjednodušovania právnych predpisov, znižovania 
režijných nákladov, odstraňovania administratívnych nákladov, zavádzania nových 
technológií a uľahčovania prevádzky by mohla pomôcť zvýšiť účinnosť MSP a 
mikropodnikov, ako aj podporiť spravodlivejšiu hospodársku súťaž na vnútornom trhu;

4. Domnieva sa, že informácie, ktoré majú poskytovať MSP a mikropodniky správnym 
orgánom, verejnosti a trhu, by mali spĺňať kritériá všeobecného záujmu a prísnej 
proporcionality;

5. Zdôrazňuje potrebu podporovať kultúru podnikania a priaznivé podnikateľské prostredie 
s cieľom využiť plný potenciál MSP;

6. Požaduje, aby sa vyvíjalo zvýšené úsilie pri zavádzaní vzájomného uznávania s cieľom 
uľahčiť cezhraničnú činnosť MSP; domnieva sa, že by mal existovať spoločný 
konsolidovaný základ zdaňovania právnických osôb; vyzýva na zriadenie jednotných 
kontaktných miest (one-stop shops) pre DPH s cieľom umožniť podnikateľom plniť si 
svoje povinnosti v krajine pôvodu podnikateľskej činnosti;

7. Domnieva sa, že MSP a najmä mikropodniky by mali byť zdaňované spôsobom, ktorý čo 
najviac znižuje administratívnu náročnosť, a ktorý by uľahčoval počiatočné fázy 
podnikania a podporoval inováciu a investovanie počas ich chodu;

1  Smernica 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, 
s. 36).
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8. Domnieva sa, že prevod vlastníctva MSP by sa mal zjednodušiť, najmä v prípadoch 
odchodu do dôchodku alebo choroby majiteľa a prevodu vlastníctva na príbuzných alebo 
dedičov;

9. Žiada o zabezpečenie lepšieho prístupu MSP k verejnému obstarávaniu prostredníctvom 
verejných súťaží, ktoré budú navrhnuté spôsobom, aby vychádzali maximálne v ústrety 
malým podnikom, a takisto žiada, aby sa, ak je to možné, za dodržiavania všeobecného 
záujmu a zásady subsidiarity sprístupnili služby prostredníctvom verejných súťaží;

10. Zdôrazňuje, že na podporu účasti MSP vo verejnom obstarávaní sú potrebné náležité a 
primerané kritériá účasti na osobitných výberových konaniach, rozdelenie výberových 
konaní do menších celkov a prístup k informáciám o výberových konaniach s cieľom 
posilnenia transparentnosti postupov výberových konaní;

11. Konštatuje, že rozšírené využívanie oneskorených platieb, a to aj zo strany verejne 
financovaných orgánov, spôsobuje MSP rozsiahle problémy z dôvodu ich citlivosti na 
zmeny peňažného toku;

12. Víta prebiehajúcu revíziu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 
2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách1 a trvá na tom, aby sa 
v plnej miere zohľadnili stanoviská MSP, pričom zníženie počtu prípadov a zneužívania 
oneskorených platieb by pomohlo MSP lepšie využívať všetky možnosti, ktoré poskytuje 
vnútorný trh;

13. Zdôrazňuje význam štatútu európskej súkromnej spoločnosti ako novej dodatočnej 
právnej formy; za predpokladu, že bude zameraný na MSP, ktoré plánujú vykonávať 
cezhraničné aktivity a nebude môcť byť zneužitý veľkými spoločnosťami na narušovanie 
a obchádzanie právnych ustanovení v tých členských štátoch, ktoré presadzujú systém 
riadenia spoločností zohľadňujúci záujmy všetkých zúčastnených strán;

14. Vyzýva na zvýšené financovanie inovácií prostredníctvom rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu a na zlepšenie prístupu MSP k tomuto druhu 
financovania, ktorý sa zabezpečí prostredníctvom Európskeho inštitútu pre inováciu a 
technológiu; ďalej žiada Komisiu, aby vo významnej miere znížila byrokratickú záťaž v 
rámci 7. rámcového programu s cieľom zabezpečiť lepší prístup pre MSP;

15. Naliehavo vyzýva členské štáty, aby poskytli viac prostriedkov z regionálnych fondov na 
výskum a vývoj a aby vo väčšej miere začlenili MSP do týchto programov;

16. Kladie dôraz na to, že dynamické finančné trhy majú zásadný význam pre financovanie 
MSP, a zdôrazňuje nutnosť otvoriť európske trhy rizikového kapitálu zlepšením 
dostupnosti rizikového kapitálu, mezanínového financovania a mikroúverov a prístupu k 
nim; z tohto dôvodu sa domnieva, že za normálnych okolností by MSP mali mať prístup 
k úverom od hráčov na kapitálových trhoch, ktorí vedia ohodnotiť ich vyhliadky a 
účinnejšie uspokojiť ich potreby.

17. Konštatuje, že na úrovni Spoločenstva neboli vykonané žiadne analýzy, ktoré by 

1 Ú. v. ES L 200, 8.8.2000, s. 35.
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vyhodnotili vplyv rôznych foriem financovania MSP z prostriedkov Spoločenstva a 
výhody, ktoré MSP z tohto financovania získali; opakovane pripomína svoju výzvu, aby 
Komisia vykonala túto analýzu; za kľúčové považuje, aby sa čo najviac zjednodušili 
pravidlá a postupy upravujúce prístup rôznych kategórií MSP k týmto formám 
financovania a k príslušným programom; v tomto smere vyzýva Komisiu, aby 
zorganizovala diskusie s organizáciami reprezentujúcimi MSP, s cieľom odstrániť 
existujúce prekážky;

18. Podporuje rozhodnutie Rady a Európskej investičnej banky (EIB) prijať súbor reforiem 
na rozšírenie finančných produktov MSP skupiny EIB, ako aj významne rozvinúť ponuku 
svojich globálnych úverov pre partnerov v bankovom odvetví, a to z kvalitatívneho, ako 
aj kvantitatívneho hľadiska;

19. Vyzýva Komisiu, aby objavila vhodné spôsoby účinnejšieho monitorovania využívania 
financovania Spoločenstva sprostredkovateľskými finančnými, bankovými a 
administratívnymi orgánmi určeného pre malé podniky a mikropodniky, a aby 
zabezpečila, že sa príslušné finančné prostriedky dostanú k príslušným podnikom v 
prijateľnom čase;

20. Zastáva názor, že všetky nové právne predpisy, napríklad na predchádzanie prieťahom v 
oblasti platieb, autorských práv, obchodného práva alebo práva v oblasti hospodárskej 
súťaže (ako napríklad pravidlá prijaté na uľahčovanie získavania údajov v súkromných 
sporoch z dôvodu antikonkurenčného správania alebo pravidlá vyplývajúce zo 
všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách1), by mali byť formulované tak, aby 
nediskriminovali, ale skôr podporovali MSP a poskytovanie služieb na vnútornom trhu 
prostredníctvom týchto podnikov;

21. Domnieva sa, že v návrhu Komisie chýba jasná stratégia pre samostatne zárobkovo činné 
osoby na zlepšenie ich právneho postavenia a rozšírenie ich práv, najmä v prípadoch, ak 
je ich pracovné miesto porovnateľné s platenými zamestnancami; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila samostatne zárobkovo činným osobám právo schvaľovať štandardné tarify, 
samostatne sa organizovať a uzatvárať kolektívne zmluvy, ak je ich partnerom významný 
zamestnávateľ s dominantným postavením, pokiaľ tým nedochádza k poškodzovaniu 
potenciálnych klientov s menším vplyvom a k porušovaniu hospodárskej súťaže;

22. Zdôrazňuje význam napredovania obchodných rokovaní, ktoré by ďalej znížili regulačné 
prekážky pre obchod, ktoré neprimerane postihujú MSP;

23. Domnieva sa, že právne predpisy týkajúce sa MSP musia podporovať ich rast a nesmú 
umelo obmedzovať ich potenciál na prevzatie vedúcej úlohy pri rozvoji európskeho 
hospodárstva; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zohľadňovať ich rôznorodosť, najmä 
rôznorodosť remesiel a malých podnikov, ktoré tvoria viac ako 98 % hospodárstva 
Európskej únie, trvať na pomoci od ich reprezentatívnych organizácií a poskytovať 
odpovede prispôsobené ich osobitným potrebám; preto vyzýva, aby sa do testu MSP 
zahrnuli postupy, ako sú analýzy nákladov a prínosov alebo pravidelné konzultácie 

1 Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so 
spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 
214, 9.8.2008, s. 3).
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so zainteresovanými stranami;

24. Vyzýva Komisiu, aby podporovala zjednodušenie a harmonizáciu práva obchodných 
spoločností, najmä účtovných pravidiel v rámci vnútorného trhu, s cieľom znížiť 
administratívnu záťaž MSP a zvýšiť transparentnosť pre všetky príslušné zúčastnené 
strany; naliehavo vyzýva Komisiu, aby dôrazne podporovala používanie nových 
technológií, ako napr. XBRL, vypracovaním presného harmonogramu zavedenia 
vykazovania vo formáte XBRL v Európskej únii tak, aby sa v primeranej lehote stal 
povinným, a aby propagovala a podporovala používanie tejto otvorenej normy v širokej 
miere;

25. Zdôrazňuje, že cieľom iniciatívy Small Business Act musí byť zníženie prekážok pre 
začínajúce podniky, ako aj pre samostatne zárobkovo činných podnikateľov, a zároveň 
musí podporovať rast a zakladanie nových podnikov, poskytovať prostriedky a možnosti 
pre inovačné procesy a konkurencieschopnosť v európskych odvetviach;

26. Zdôrazňuje, že plánované zavedenie smernice o zníženej sadzbe DPH pre služby s 
vysokým podielom ľudskej práce a pre služby poskytované na miestnej úrovni nesmie 
viesť k narušeniu hospodárskej súťaže, a nesmie byť nejednoznačné, pokiaľ ide o 
definíciu služieb, na ktoré sa bude vzťahovať;

27. Vyzýva verejné orgány členských štátov, aby koordinovaným spôsobom vytvorili úrady, 
ktoré by slúžili ako jednotné kontaktné miesta (one-stop shops) poskytujúce pre MSP 
podporné služby a výmenu osvedčených postupov;

28. Preto vyzýva, aby sa prijali také právne predpisy Spoločenstva, ktoré by odrážali potreby 
väčšiny podnikov, a aby táto zásada mala podobu záväzného pravidla a vopred 
dohodnutú formu, pričom by Parlamentu, Rade a Komisii ukladala povinnosť zabezpečiť, 
aby sa priority obsiahnuté v zásade „najskôr myslieť v malom” riadne uplatňovali na 
úrovni Spoločenstva; vyzýva, aby sa príslušné reprezentatívne sprostredkovateľské 
organizácie priamo zúčastňovali na všetkých úrovniach legislatívnych procesov. 
naliehavo žiada členské štáty, aby túto zásadu zaviedli do vnútroštátnych a miestnych 
právnych predpisov;

29. Vyzýva, aby Small Business Act zohľadňoval dohody o spolupráci medzi MSP (nákupné 
a marketingové skupiny), keďže sa ukázalo, že tieto skupiny podliehajú menšiemu riziku 
platobnej neschopnosti ako jednotlivé podniky;

30. Odsudzuje zvyk členských štátov „pozlacovať“ (gold plating), t. j. sprísňovať pri 
transpozícii v členských štátoch legislatívu EÚ, ktorý škodlivo pôsobí najmä na MSP, a 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, aké ďalšie opatrenia sa môžu prijať s cieľom zabrániť 
tejto praxi, vrátane zavedenia práva občanov na priamu žalobu; vyzýva na následné 
hodnotenia vplyvov, ktoré by analyzovali, ako sa v skutočnosti uplatňujú rozhodnutia v 
členských štátoch a na miestnej úrovni;

31. Vyzýva, aby sa medzi MSP, ich zástupcami a verejnými orgánmi vytvorili na 
štruktúrovanom základe mechanizmy dialógu, konzultácií a účasti;

32. Vyzýva Komisiu, aby vypracovala výročnú správu o MSP, v ktorej by systematicky 
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uvádzala a prezentovala hlavné údaje z tohto odvetvia s cieľom poukázať na to, v akej 
situácii sa MSP nachádzajú, sledovať ich vývoj a zistiť, do akej miery spĺňajú ciele 
stanovené pre toto odvetvie;

33. Vyzýva Komisiu, aby k mnohým akciám navrhovaným v iniciatíve Small business act 
pripojila priebežné harmonogramy s cieľom podávať výročné správy o dosiahnutých 
výsledkoch a zabezpečiť dostatočné monitorovanie pokroku;
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