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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

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

Európsky parlament,

– 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 transakciách2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na 
zlepšenie prístupu MSP k financovaniu (COM(2011)0870),

– 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 20113,

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

– 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 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/ES5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o rodinných podnikoch v Európe6,

– 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 10. marca 2020 s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu (COM(2020)0103),

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 02/2020: Nástroj pre 
MSP v praxi: efektívny inovačný program, ktorý čelí problémom,

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

1 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.
2Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 102.
4 Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 40.
5 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33.
6 Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 57.
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– so zreteľom na správu Svetovej banky s názvom Global Economic Prospects (globálne 
hospodárske výhliadky) z júna 2020,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0000/2020),

A. keďže oznámenie Komisie s názvom Stratégia pre MSP pre udržateľnú a digitálnu 
Európu bolo uverejnené 10. marca 2020, zatiaľ čo WHO 11. marca vyhlásila pandémiu 
ochorenia COVID-19, v dôsledku čoho sa hospodárske, sociálne a politické prostredie, 
ktoré opisuje Komisia, stalo zastaraným;

B. keďže 25 miliónov MSP tvorí viac ako polovicu HDP EÚ a zamestnáva približne 100 
miliónov pracovníkov; keďže 98,9 % podnikov v nefinančnej obchodnej sfére v EÚ sú 
malé podniky s menej ako 49 zamestnancami;

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná pandémiou priviedla značný počet malých a 
stredných podnikov na pokraj úpadku;

D. keďže v prípade druhej vlny pandémie COVID-19 perspektíva OECD7nevylučuje, že 
strata príjmu do konca roka 2021 prekročí stratu príjmu v akejkoľvek predchádzajúcej 
recesii za posledných 100 rokov;

E. keďže podľa správy z roku 2019 s názvom Mind the Bridge: Tech Scale-up Europe8, 
počet prosperujúcich podnikov v USA je trojnásobný v porovnaní s počtom v EÚ;

F. keďže mnohé MSP stále nemajú úplný prístup k digitalizácii; keďže zameranie sa na 
výskum a inovácie a zručnosti by malo sprevádzať zlepšenie prístupu k digitálnej 
infraštruktúre;

G. keďže náklady a zložitosť administratívnych postupov stále predstavujú významnú 
prekážku prístupu MSP k ochrane duševného vlastníctva vo viacerých členských 
štátoch;

H. keďže spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú kritériá 
klasifikácie ako MSP, významne prispievajú k zamestnanosti a rastu, najmä v 
niektorých členských štátoch, a preto si vyžadujú dodatočné a oddelené vymedzenie 
pojmu spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou, bez toho, aby bolo dotknuté 
vymedzenie MSP, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou s 250 až 499 zamestnancami mohli získať viac pomoci a mohli byť lepšie 
propagované;

Štrukturálne výzvy pred krízou súvisiacou s pandémiou ochorenia COVID-19

1. vyzýva členské štáty, aby prijali plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie rýchleho 
zníženia počtu pravidiel aspoň o 30 %;

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak budú 

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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podporované štruktúrovaným a predvídateľným ekosystémom; v tejto súvislosti 
pripomína úlohu obchodných komôr v zahraničí; pripomína, že menším podnikom a 
mikropodnikom hrozí bez primeranej podpory vylúčenie z globálnych trhov;

3. víta otvorenie zrýchlených programov odbornej prípravy v oblasti digitalizácie 
prostredníctvom programu Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná príprava má 
zásadný význam pre zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v oblastiach, ako sú 
technológia blockchainu, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia; vyzýva 
Komisiu, aby vykonala hodnotenie ex post s cieľom zabezpečiť, aby program spĺňal 
svoje ciele;

4. žiada, aby inovačné politiky a nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne MSP, najmä v 
tradičných odvetviach, v ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá;

5. pripomína úlohu odbornej prípravy, ktorá je nevyhnutná na podporu absorpcie 
absolventov a nezamestnaných pracovníkov na trhu práce, a na zabezpečenie toho, aby 
mali MSP riadne vyškolených zamestnancov; nabáda členské štáty, aby čo najlepšie 
využili nadchádzajúci Európsky sociálny fond plus (ESF Plus) a Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR);

6. pripomína, že malé a stredné podniky zapojené do tradičných remesiel predstavujú 
osobitne zraniteľnú časť siete MSP; uznáva ich hospodársku a spoločenskú hodnotu a 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska súťaž 
nadnárodných spoločností, ktorých rastúci význam na vnútornom trhu prispel k 
sociálnemu dumpingu a deregulácii pracovnej sily, ako aj k platobnej neschopnosti 
mnohých MSP;

Nové výzvy vyplývajúce z pandémie ochorenia COVID-19

8. poznamenáva, že v nadväznosti na vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa zvýšili 
obchodné obmedzenia a narušenia dodávateľského reťazca;

9. je znepokojený tým, že v nadväznosti na núdzovú situáciu súvisiacu s pandémiou 
ochorenia COVID-19 nerovnosť medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich schopnosť 
podporovať MSP, prehĺby rozdiely v oblasti hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

10. nalieha na členské štáty, aby implementovali smernicu o boji proti oneskoreným 
platbám v obchodných transakciách; pripomína, že likvidita sa musí rýchlo poskytovať 
MSP, pričom by sa mali posilniť aj opatrenia na opätovnú kapitalizáciu MSP;

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad jeho 
nerovnomerným vykonávaním v celej Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby obnovili 
konkurenčné prostredie s rovnakými podmienkami medzi členskými štátmi;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie viac ako 600 000 MSP dokáže vyvážať mimo 
EÚ; víta nový portál vytvorený Komisiou na podporu MSP prostredníctvom informácií 
o administratívnych postupoch a medzinárodných obchodných predpisoch; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila viacjazyčný prístup k tomuto nástroju;
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13. žiada osobitnú podporu pre sociálne MSP, o ktorú sa už žiadalo v pozícii Európskeho 
parlamentu k programu COSME;

Stratégia obnovy

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že plán obnovy venoval MSP len malú pozornosť, a 
vyzýva na prijatie opatrení na zabezpečenie prístupu pre MSP; pripomína Rade, že 
prežitie MSP po skončení pandémie ochorenia COVID-19 bude závisieť od rýchleho 
rozhodovania;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby uznali ako hlavné politické priority ochranu 
zamestnanosti a výrobných kapacít MSP; naliehavo ich vyzýva, aby predložili 
konkrétne opatrenia na podporu MSP, ktorým hrozí platobná neschopnosť;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu EÚ z 
dôvodu prílišnej zložitosti príslušných postupov a kritérií oprávnenosti; vyzýva 
Komisiu, aby znížila takéto prekážky;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaručili spravodlivý prístup k bankovým úverom 
pre MSP; poukazuje na význam tradičných bankových modelov vrátane malých 
regionálnych bánk, sporiteľní a verejných orgánov;

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP na vládnych zákazkách získaných z verejného 
obstarávania zabezpečením prístupu MSP a bojom proti takým kritériám verejného 
obstarávania, ktoré stanovujú požiadavky alebo kvalifikácie nad rámec základných 
prvkov obstarávanej služby alebo tovaru;

19. nalieha na Komisiu, aby využila nástroje na ochranu obchodu na znižovanie narušení 
trhu vyplývajúcich z obchodu s tretími krajinami; žiada, aby sa zásada „najskôr myslieť 
na malých“ stala kľúčovým bodom európskej obchodnej politiky;

20. poznamenáva, že kríza súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19 priviedla MSP k 
inovačným technológiám a podnikateľským modelom, ako sú elektronický obchod a 
hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
investície do výskumu a inovácií budú zamerané na účasť MSP;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo digitálne 
technológie do svojich podnikov, a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako sieť Enterprise 
Europe Network a centrá digitálnych inovácií s cieľom posúdiť a zlepšiť ich účinnosť;

22. žiada záväznú skúšku MSP, ktorá by bola schopná posúdiť hospodársky vplyv 
legislatívnych návrhov týkajúcich sa MSP; vyzýva na riadne posúdenie nákladovej 
účinnosti plánovaného sprísnenia súčasných cieľov v oblasti emisií CO2;

23. pripomína, že je potrebné aktívne zapájať zástupcov MSP do tvorby politiky s cieľom 
dosiahnuť udržateľný prístup k cieľom zelenej dohody, ktorý musí byť založený na 
presných posúdeniach udržateľnosti;

24. pripomína, že dosiahnutie klimatickej neutrality je celosvetovou výzvou, a konštatuje, 
že mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach môže zohrávať zásadnú úlohu pri 
ochrane konkurencieschopnosti európskych MSP a zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
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environmentálnych noriem zo strany medzinárodných obchodných partnerov EÚ;

25. 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 dnu, jeden von“) 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.

Inovácia a digitalizácia 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 a 
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.


