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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 
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 
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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 
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,



AD\1214339SK.docx 5/9 PE653.798v02-00

SK

– 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 
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;
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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;

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 
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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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