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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že mikropodniky a malé a střední podniky jsou definovány 
v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 (C(2003)1422);

B. vzhledem k tomu, že 99 % evropských podniků tvoří malé a střední podniky; vzhledem 
k tomu, že generují 50 % HDP EU a zaměstnávají zhruba 100 milionů lidí1, což 
odpovídá dvěma třetinám veškerých pracovních míst v soukromém sektoru, a jsou tudíž 
páteří evropského hospodářství a významně přispívají k podpoře atraktivity území a 
k rozvoji strategických průmyslových ekosystémů;

C. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky poskytují dvě ze tří pracovních míst, ve 
všech regionech a odvětvích nabízejí možnosti odborné přípravy, a to i pro pracovníky 
s nízkou kvalifikací, a podporují blahobyt společnosti, mimo jiné v odlehlých 
a venkovských oblastech2;

D. vzhledem k tomu, že evropské malé a střední podniky čelí navzdory podpoře EU 
a jejích členských států obrovskému nedostatku investic, který se odhaduje na 20 až 35 
miliard EUR;

E. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky čelí obrovským problémům v důsledku 
krize COVID-19 a mnohým z nich hrozí úpadek;

F. vzhledem k tomu, že Komise předložila závazky ve své strategii pro malé a střední 
podniky zveřejněné v březnu 2020 (COM(2020)0103);

G. vzhledem k tomu, že složité správní a právní postupy malým a středním podnikům do 
značné míry znemožňují, aby při svém podnikání účinněji využívaly zdroje;

H. vzhledem k tomu, že přes 70 % podniků uvádí přístup k talentům jako překážku pro 
nové investice v celé EU-103; vzhledem k tomu, že dostupnost kvalifikovaných 
pracovníků a zkušených manažerů je nejnaléhavější problém, kterému malé a střední 
podniky v EU v posledních letech čelí4; vzhledem k tomu, že kvalifikovaných 
pracovníků se nedostává především v oblasti digitalizace a nových technologií, jelikož 
35 % pracovní síly má špatné nebo žádné digitální dovednosti;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos malých a středních podniků, včetně rodinných podniků, 
k inovaci, a to i v sociální oblasti, k vytváření pracovních míst a budování inkluzivního 
a odolného trhu práce i v přeshraničních regionech a k podpoře investic, 
konkurenceschopnosti, podnikání a udržitelného růstu; je mimořádně znepokojen 
rostoucí mírou nezaměstnanosti v EU a rizikem, že miliony lidí přijdou o práci 
v důsledku krize v souvislosti s onemocněním COVID-19, a to zejména 

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

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://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462?locale=cs
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v nejzranitelnějších sociálních skupinách, a obrovskými potížemi, které v důsledku 
krize zažívají malé a střední podniky; uznává, že malé a střední podniky čelí v současné 
době závažným problémům s likviditou; v této souvislosti zdůrazňuje, že je naléhavě 
zapotřebí usnadnit přístup k finančním prostředkům a přijmout krátkodobá i dlouhodobá 
opatření na podporu oživení malých a středních podniků; dále zdůrazňuje, že díky tomu 
by měly být k dispozici udržitelné a cílené finance, které by umožnily překlenout 
současnou investiční mezeru a posílit odolnost a schopnost malých a středních podniků 
inovovat a přejít na digitálnější a udržitelnější, oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje, čímž se usnadní úspěšné provádění digitální agendy, 
Zelené dohody pro Evropu a souvisejícího spravedlivého přechodu a zabezpečí 
strategická evropská odvětví a služby, podnítí hospodářství, podpoří zaměstnanost 
a zajistí, aby nikdo nezůstal opomenut;

2. zdůrazňuje, že malé a střední podniky hrají důležitou roli při zajišťování 
environmentálně, sociálně a hospodářsky udržitelného růstu; 

3. domnívá se, že rozvoj oběhového hospodářství představuje pro malé a střední podniky 
příležitost z hlediska vytváření pracovních míst a nových trhů, jakož i větší efektivnosti 
podnikání;

4. zdůrazňuje, že právní předpisy Unie musí být vstřícné vůči malým a středním 
podnikům; vyzývá Komisi k přísnému uplatňování „testu dopadů na malé a střední 
podniky“, který by pomohl provádět důležitou zásadu „zelenou malým a středním 
podnikům“ s cílem využít plný potenciál jednotného trhu EU; podporuje plány Komise 
jmenovat zmocněnce EU pro malé a střední podniky, který by se zabýval problémy 
spojenými s malými a středními podniky a hledal jejich řešení;

5. vítá skutečnost, že strategie Komise pro malé a střední podniky vnímá snahu 
o zjednodušení jako jeden ze tří základních kamenů spolupráce EU s malými 
a středními podniky; domnívá se, že snížení administrativní zátěže je důležitým 
předpokladem pro to, aby se hospodářství mohlo zotavit, inovovat a přejít (mimo jiné) 
na výrobu šetrnou ke klimatu, a že je rovněž  předpokladem konkurenceschopnosti 
podniků EU;

6. považuje odstranění veškeré zbytečné regulační zátěže prostřednictvím pravidelného 
posuzování administrativních požadavků a zjednodušení pravidel pro přístup malých 
a středních podniků a osob skutečně samostatně výdělečně činných k financování za 
základní kámen nové strategie pro evropské malé a střední podniky vzhledem k tomu, 
že je třeba podpořit rychlé hospodářské oživení a intenzivnější vytváření pracovních 
míst; zdůrazňuje, že účinného a stabilního regulačního prostředí lze nejlépe dosáhnout 
zapojením sociálních partnerů do procesu rozhodování;

7. zdůrazňuje, že malé a střední podniky, které procházejí procesem udržitelné a digitální 
transformace, budou potřebovat zvláštní politickou pozornost a doprovodná opatření; 
zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 potvrdila význam digitálních řešení, zejména práce 
na dálku, neboť nabízejí řadu příležitostí, mj. lepší pracovní příležitosti pro osoby se 
zdravotním postižením, snížení emisí CO2 souvisejících s každodenním dojížděním, 
flexibilní modely organizace práce, lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem a příležitosti pro malé a střední podniky k výraznému zlepšení jejich 
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produktivity, řízení podniků a odolnosti, přičemž tato řešení zároveň vzbuzují obavy, 
pokud jde o soukromí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci; vyzývá Komisi, aby 
navrhla legislativní rámec, který jasně stanoví společné minimální normy a podmínky 
pro práci na dálku v EU s cílem chránit zdraví a bezpečnost pracovníků a zároveň 
podpořit produktivitu a konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků; 

8. dále se domnívá, že pro harmonizaci digitálních aspektů jednotného trhu a podporu 
řešení v oblasti elektronické veřejné správy je zapotřebí ambiciózního politického 
programu s jasným harmonogramem; vyzývá ke standardizaci a digitalizaci 
administrativních postupů a formulářů, což bude malým a středním podnikům užitečné 
v dlouhodobém horizontu;

9. zdůrazňuje, že programy, které mají zásadní význam pro konkurenceschopnost a rozvoj 
malých a středních podniků a které jsou zahrnuty v příštím víceletém finančním rámci 
(VFR), by měly zaručit dostatečnou míru financování;

10. domnívá se, že nástroje EU na podporu oživení a příslušné programy VFR by měly být 
použity v plném rozsahu k doplnění vnitrostátních systémů a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích a regionech nejvíce postižených pandemií, včetně malých 
a středních podniků působících v pohraničních regionech, které byly tvrdě zasaženy 
uzavřením hranice mezi členskými státy, s cílem zachovat pracovní místa, příjmy 
a know-how a usilovat o zajištění strategické průmyslové nezávislosti EU a jejího 
vedoucího postavení v oblasti inovací a technologií; dále připomíná, že tyto nástroje 
musí přispívat k plnění cílů udržitelného rozvoje a k uplatňování zásad evropského 
pilíře sociálních práv a Pařížské dohody;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila doplňkovost mezi cíli evropské strategie pro malé a střední 
podniky, nového akčního plánu pro oběhové hospodářství, aktualizované agendy 
dovedností pro Evropu a evropské průmyslové strategie; dále vyzývá Komisi a členské 
státy k lepší koordinaci jednotlivých nástrojů financování malých a středních podniků;

12. v této souvislosti připomíná význam technické pomoci pro malé a střední podniky 
a osoby samostatně výdělečně činné, zejména v počáteční fázi využívání evropských 
fondů a programů;

13. zdůrazňuje, že strategie pro malé a střední podniky by měla usnadnit přístup malých 
a středních podniků k financování, a to i pro velmi malé projekty, a k vhodným 
nástrojům skupinového financování; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby 
zlepšily přístup k úvěrům menšího rozsahu;

14. zdůrazňuje, že malým a středním podnikům musí být umožněno účastnit se soutěží 
o veřejné zakázky vzhledem k tomu, že veřejné zakázky budou prostředkem pro 
posílení oživení; v tomto ohledu zdůrazňuje, že by měla být řešena nekalá kritéria 
výběru;

15. zdůrazňuje, že opatření týkající se malých a středních podniků by měla být ústředním 
tématem politik a iniciativ EU, zejména těch, které se týkají hospodářského oživení 
a digitální a ekologické transformace, a měla by jít ruku v ruce s opatřeními na podporu 
podnikání a ochranu pracovníků; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
dodržování zásady rovného zacházení s pracovníky a spravedlivé pracovní podmínky 
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a podmínky zaměstnávání pro všechny, včetně mobilních pracovníků;

16. zdůrazňuje, že je třeba dále usnadnit přístup malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných na jednotný trh a podporovat mobilitu pracovních sil; 
zdůrazňuje, že dobrá koordinace mezi členskými státy a regiony má zásadní význam pro 
zajištění toho, aby malé a střední podniky a osoby samostatně výdělečně činné 
podnikající v přeshraničním měřítku, jakož i přeshraniční, sezónní, příhraniční a vyslaní 
pracovníci byli chráněni; vyzývá k tomu, aby podnikům, osobám samostatně výdělečně 
činným a pracovníkům byly poskytovány jasné a transparentní informace o pravidlech, 
která musí dodržovat, a o právech, která mají, a to i prostřednictvím internetových 
portálů fungujících jako jednotné kontaktní místo;

17. domnívá se, že zlepšení a uplatňování pravidel EU pro koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení má zásadní význam pro mobilitu pracovních sil a ochranu pracovníků, 
zejména těch, kteří se nacházejí v nejistých podmínkách; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je třeba dosáhnout rychle vyvážené dohody o revizi nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) 
č. 987/2009 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení;

18. vyzývá Komisi, aby zavedla evropské číslo sociálního zabezpečení s cílem poskytnout 
právní jistotu pracovníkům a usnadnit práci podnikům, zejména malým a středním 
podnikům, které poskytují přeshraniční služby, a současně aby účinně kontrolovala 
subdodavatelské postupy a bojovala proti podvodům v sociální oblasti; v této souvislosti 
naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily řádné provádění a prosazování práva Unie 
s cílem usnadnit volný pohyb a sociální ochranu pracovníků, jakož i přeshraniční 
poskytování služeb, a zajistily tak rovné podmínky na jednotném trhu;

19. připomíná, že volný pohyb pracovníků je základním právem, které je ústředním prvkem 
jednotného trhu; dále připomíná, že je důležité podporovat mobilitu pracovních sil 
v celé Evropě; zdůrazňuje, že ačkoli byl přijat důležitý soubor opatření na podporu 
podniků v reakci na pandemii COVID-19, je nyní třeba věnovat zvláštní pozornost 
zmírňování dlouhodobých dopadů krize;

20. připomíná, že všichni pracovníci na jednotném trhu musí mít právo požívat nejvyšší 
možné míry ochrany, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bez ohledu na 
velikost podniku, který je zaměstnává, místo výkonu zaměstnání nebo uzavřenou 
smlouvu;

21. vyzývá k systematickému uplatňování opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti a vítá pokyny Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(EU-OSHA) a bod 8 prohlášení Komise v návaznosti na předložení směrnice Komise 
(EU) 2020/739 s ohledem na prevenci a ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků, kteří 
jsou nebo mohou být na pracovišti vystaveni viru SARS-CoV-25; domnívá se, že tyto 
pokyny, včetně písemných instrukcí, by měly být dále rozvíjeny a měly by vycházet 
z pravidelných konzultací s příslušnými zainteresovanými stranami s cílem zajistit 
koordinovanou, aktuálně vhodnou a účinnou reakci v případě budoucích přeshraničních 
hrozeb pro veřejné zdraví;

22. vybízí členské státy, aby zvyšovaly povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

5 Úř. věst. C 212, 26.6.2020, s. 8.
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a aby v případě potřeby přijaly veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví pracovníků, v případě nutnosti i na základě inspekcí; domnívá se 
rovněž, že zvláštní ochranu si zaslouží malé a střední podniky zaměstnávající sezónní 
a přeshraniční pracovníky;

23. zdůrazňuje, že je třeba zajistit účinné a rychlé provádění zdravotních protokolů a jejich 
uplatňování pracovníky v různých profesních odvětvích, zejména prostřednictvím 
odborné přípravy na pracovišti;

24. očekává návrh Komise týkající se nové strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na období 2021–2027, jejíž součástí má být vize nulového počtu smrtelných 
a vážných pracovních úrazů a nemocí z povolání;   vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

25. uznává specifickou situaci malých a středních podniků, pokud jde o provádění 
zákonných opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti na podnikové úrovni; zdůrazňuje, že 
zvyšování povědomí, výměna osvědčených postupů, konzultace, uživatelsky vstřícné 
příručky a on-line platformy mají zásadní význam pro pomoc malým a středním 
podnikům při plnění regulačních požadavků; vítá interaktivní posouzení rizik on-line, 
které zavedla agentura EU-OSHA, a také další elektronické nástroje v členských 
státech, jejichž cílem je prosazovat dodržování předpisů a kulturu prevence, zejména 
v mikropodnicích a malých podnicích;

26. vyzývá Komisi, aby zajistila, že pracovníci budou mít právo na informace, konzultace 
a účast, a aby tuto zásadu zahrnula i do strategie pro malé a střední podniky; zdůrazňuje 
potřebu smysluplného zapojení pracovníků a jejich zástupců na podnikové úrovni, a to i 
s ohledem na rozhodnutí o dekarbonizaci a digitalizaci; vyzdvihuje význam účinného 
sociálního dialogu a potřebu posílit postavení sociálních partnerů, rozšířit působnost 
kolektivního vyjednávání a přijmout opatření na podporu existence vysokého počtu 
odborových organizací a sdružení zaměstnavatelů v souvislosti s novou strategií pro 
malé a střední podniky;

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby bezodkladně podpořily podniky, zejména malé 
a střední, snížením zbytečné administrativní zátěže a usnadněním jejich přístupu 
k likviditě; vítá v této souvislosti nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE), který navrhla Komise; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily, že malé a střední podniky budou mít k dispozici 
alternativní možnosti financování, jako např. prostřednictvím úvěrových družstev 
a investic soukromého kapitálu; vyzývá k vytvoření programů na budování kapacit 
v rámci plánu na podporu oživení, jejichž cílem bude pomoci malým a středním 
podnikům, zejména mikropodnikům, aby přizpůsobily své podnikání situaci na trzích 
postižených pandemií COVID-19;

28. vítá finanční pomoc, kterou Komise poskytla na záchranu pracovních míst 
prostřednictvím nástroje SURE, a domnívá se, že evropský systém zajištění dávek 
v nezaměstnanosti by mohl být dalším nástrojem, který bude doprovázet spravedlivý 
přechod na oběhové, klimaticky neutrální a digitální hospodářství a přispěje k odolnosti 
evropského hospodářství, především evropských malých a středních podniků; očekává 
příslušný návrh Komise, který oznámila předsedkyně Komise von der Leyenová;
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29. zdůrazňuje, že politiky zaměřené na malé a střední podniky a začínající podniky nesmí 
firmám poskytovat příležitosti k obcházení stávajících pravidel, snížení ochrany 
pracovníků a spotřebitelů ani zvyšovat riziko podvodů, trestné činnosti a podnikání 
z fiktivních sídel („letter-box companies“); připomíná, že Parlament v tomto ohledu 
odmítl kontroverzní návrh Komise týkající se evropského elektronického průkazu 
služeb;

30. zdůrazňuje, že spravedlivá hospodářská soutěž je základní zásadou jednotného trhu; 
varuje, že soustavné snižování norem v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení 
a zdanění, a to i prostřednictvím umělých opatření, je v ostrém rozporu se spravedlivou 
hospodářskou soutěží založenou na kvalitě a udržitelném rozvoji; zdůrazňuje, že 
sociálním dumpingem trpí především pracovníci, spotřebitelé a malé a střední podniky 
dodržující právní předpisy;

31. zdůrazňuje, že nekalá hospodářská soutěž na jednotném trhu poškozuje společnosti 
dodržující právní předpisy, a zejména malé a střední podniky; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby přijaly rozhodná opatření pro boj proti nekalé hospodářské soutěži, k níž se 
řadí i nehlášená práce; dále zdůrazňuje, že by se měla řešit též nekalá soutěž v digitální 
ekonomice;

32. je toho názoru, že daňové politiky pro MSP by měly podporovat udržitelný rozvoj 
a vytváření kvalitních pracovních míst;

33. zdůrazňuje, že rozvinuté přelomové technologie, jako je blockchain, umělá inteligence, 
cloud computing a vysoce výkonná výpočetní technika, mohou zvýšit 
konkurenceschopnost malých a středních podniků; zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit 
povědomí o velkém potenciálu řešení založených na umělé inteligenci a o rizicích, která 
s nimi mohou být spojena; zdůrazňuje potřebu výzkumu v oblasti společenských změn 
způsobených umělou inteligencí; vyzývá EU, aby podporovala digitální a ekologickou 
transformaci investicemi do umělé inteligence se zárukou zásady, že kontrolu vykonává 
člověk, do celoživotního učení a do iniciativ zaměřených na rekvalifikaci a zvyšování 
dovedností s cílem podpořit počítačovou gramotnost, s důrazem na využívání lidských, 
sociálních a pokročilých digitálních dovedností malými a středními podniky a na 
kvalifikace pro budoucí povolání a odvětví, která vyplynou z přechodu na udržitelnou, 
uhlíkově neutrální ekonomiku; zdůrazňuje, že je třeba modernizovat systém odborného 
vzdělávání a  přípravy a zlepšit kvalifikace, zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit nesoulad mezi dovednostmi a kvalifikacemi 
a potřebami trhu práce;

34. v této souvislosti vyzývá Komisi a členské státy, aby propagovaly, posilovaly 
a podporovaly učňovskou přípravu s cílem ulehčit udržitelné začlenění mladých lidí na 
trh práce; zdůrazňuje, že vzdělávání a odborná příprava v oblasti podnikání, které 
přispívají ke zvyšování podnikatelských znalostí a dovedností, hrají klíčovou úlohu, 
pokud jde o přizpůsobení malých a středních podniků potřebám jednotného trhu; 
s cílem řešit tyto výzvy žádá co nejlepší využití Evropského sociálního fondu plus;

35. v této souvislosti zdůrazňuje, že nesoulad mezi dovednostmi a kvalifikacemi je možné 
překonat prostřednictvím lepšího využívání přeshraničního trhu práce;

36. domnívá se, že obraz malého a středního podniku jako atraktivního zaměstnavatele 
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nabízejícího dobré pracovní a zaměstnanecké podmínky, je při získávání 
kvalifikovaných pracovníků důležitou konkurenční výhodou; zdůrazňuje význam 
profesní přípravy a vzdělávání na pracovišti;

37. zdůrazňuje, že podnikání je důležitou hnací silou pro inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní hospodářský růst a konkurenceschopnost a účinným nástrojem na podporu 
sociálního začlenění; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly rozvoj 
podnikatelského ducha a dovedností a aby usnadnily vznik nových obchodních modelů 
pro malé a střední podniky; vyzývá dále členské státy, aby využívaly budoucího 
Evropského sociálního fondu plus a nových možností investic Evropského fondu pro 
regionální rozvoj při rozvíjení dovedností v oblasti inteligentní specializace, 
průmyslové transformace a podnikání;

38. zdůrazňuje, že je důležité podporovat podnikání, a to i mezi ženami a mladými lidmi; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby vybízely ženy k podnikání na evropské i vnitrostátní 
úrovni a aktivně je v tomto podnikání podporovaly, zejména zlepšením přístupu 
k financování či odborné přípravě a zajištěním lepší rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem, neboť ženy tvoří jednu ze skupin, na něž má krize COVID-19 
největší dopad;

39. zdůrazňuje, že ženy zůstávají nedostatečně zastoupeny na všech úrovních pracovního 
zařazení a managementu6, a vítá iniciativy Evropské komise se zvláštním zaměřením na 
emancipaci žen a nastolení genderové rovnováhy v ekosystému evropských malých 
a středních podniků;

40. vyzývá k odstranění jakékoli mzdové diskriminace na základě věku nebo pohlaví a 
k tomu, aby členské státy zajistily, aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy měli všichni pracovníci nárok na důstojné mzdy buď na základě kolektivních 
smluv, nebo zákonem stanovených minimálních mezd;

41. zdůrazňuje, že malé a střední podniky musí samy přispět k překonání rozdílů 
v zaměstnanosti, odměňování a důchodech žen a mužů na trhu práce, mimo jiné tím, že 
budou nabízet či podporovat zařízení péče o děti a poskytovat dovolené a pružnou 
pracovní dobu pro pečující osoby a zajistí stejné odměny za stejnou práci 
a transparentnost odměňování;

42. zdůrazňuje význam sociální a solidární ekonomiky, která zaměstnává více než 11 
milionů lidí7; dále zdůrazňuje potenciál podniků sociální ekonomiky a investic se 
sociálním dopadem při usnadňování začlenění osob se zdravotním postižením a jiných 
zranitelných skupin na trh práce; trvá na tom, že je zapotřebí podporovat sociální 
a solidární podniky tím, že budou vytvořeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly zakládání a činnost sociálních 
a solidárních podniků;

43. vyzývá Komisi, aby uznala, podporovala a chránila inkluzivní malé a střední podniky 

6 OECD/Evropská unie (2019), Chybějící podnikatelé 2019: strategie pro inkluzivní podnikání („Missing 
Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship“), OECD Publishing, Paříž, https://www.oecd-
ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 

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_en
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s cílem vytvořit na trhu práce trvalé pracovní pozice pro osoby se zdravotním 
postižením; zdůrazňuje potenciál podniků a organizací sociální ekonomiky při 
usnadňování začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce; zdůrazňuje rovněž, 
že je důležité z Evropského sociálního fondu cíleně podporovat sociální ekonomiku; 
připomíná, že malé a střední podniky řízené zranitelnými skupinami mají větší potíže 
získat financování a potřebují cílenou podporu;

44. doporučuje, aby byla mezi členskými státy posílena výměna iniciativ zaměřených na 
malé a střední podniky, které se ukázaly jako úspěšné, a výměna osvědčených postupů; 
dále doporučuje, aby byly vytvořeny platformy pro výměnu mezi malými a středními 
podniky, které vyvíjí inovativní průlomové technologie; vítá v této souvislosti návrh 
Komise spustit program pro „digitální dobrovolníky“, prostřednictvím kterého by 
kvalifikovaní mladí lidé a zkušení starší lidé mohli sdílet své digitální dovednosti 
s tradičními podniky; zdůrazňuje význam podpory další spolupráce mezi malými 
a středními podniky, výzkumnými instituty, univerzitami a odvětvím vzdělávání, aby se 
zajistila kompatibilita mezi dovednostmi a potřebami trhu práce;

45. vyzývá k urychlenému zavedení evropského patentu na podporu inovačního potenciálu 
malých a středních podniků;

46. domnívá se, že nová strategie pro evropské malé a střední podniky může uspět pouze 
prostřednictvím integrovaného strategického plánování, sloučení zdrojů evropských 
aktérů, regionálních a místních orgánů, průmyslových klastrů, sociálních partnerů, 
univerzit a výzkumných skupin; v této souvislosti zdůrazňuje význam podpůrných 
struktur, jako jsou sítě malých a středních podniků, jednotná kontaktní místa a agentury 
pro regionální rozvoj, inovační klastry a poradenství pro začínající podniky za účelem 
vytváření místních a regionálních hodnotových řetězců;

47. je toho názoru, že prevence úpadku společností je klíčem k zachování pracovních míst 
a zajištění udržitelného oživení hospodářství; domnívá se, že EU by proto měla vytvořit 
a posílit mechanismy včasného varování s cílem identifikovat společnosti v nouzi 
a pomoci jim vyhnout se platební neschopnosti; domnívá se, že evropské financování 
a programy by měly být přesměrovány tímto směrem;

48. připomíná, že mikropodniky a osoby samostatně výdělečně činné byly krizí COVID-19 
tvrdě zasaženy; zdůrazňuje, že malé a střední podniky, mikropodniky a osoby 
samostatně výdělečně činné mají potíže s přístupem k mechanismům pomoci 
zavedeným členskými státy, zejména ke krátkodobým pracovním ujednáním nezbytným 
pro ochranu pracovních míst; vítá v tomto ohledu nedávnou změnu dočasného rámce 
státní podpory, díky níž mohou členské státy poskytovat státní podporu všem 
mikropodnikům a malým podnikům; vyjadřuje však své znepokojení nad 
nerovnoměrným rozdělováním státní podpory; připomíná, že státní podpora by neměla 
vést k narušení jednotného trhu;

49. vyzývá členské státy, aby i v zájmu oživení investic soukromého sektoru do malých 
a středních podniků rozvíjely aktivní politiku trhu práce, podporovaly výzkum 
a inovace a poskytovaly kvalitní veřejné služby a infrastrukturu;

50. vyzývá Komisi, aby zvážila, zda není zapotřebí vytvořit jednotné kontaktní místo 
s cílem podporovat internacionalizaci malých a středních podniků, například 
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prostřednictvím poskytování informací o finančních prostředcích a grantech na 
technické studie proveditelnosti inovativních obchodních produktů a dalších 
relevantních informací o internacionalizaci;

51. domnívá se, že vystoupení Spojeného království z Evropské unie nepříznivě ovlivnilo 
malé a střední podniky v EU, zejména ty, které se Spojeným královstvím denně 
obchodují; zdůrazňuje, že nová partnerství se Spojeným královstvím by se měla 
soustředit zejména na zvláštní situaci malých a středních podniků, a vyzývá EU 
a Spojené království, aby usilovaly o zjednodušení požadavků a formalit v rámci 
celního postupu pro malé a střední podniky, aby se zabránilo další administrativní 
zátěži, a vyzývá obě strany, aby pro malé a střední podniky zřídily kontaktní střediska.
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