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Věct: Stanovisko k nové strategii pro evropské malé a střední podniky (2020/2131(INI))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti byl dne 2. září 2020 v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu 
výboru předložil stanovisko. Zpravodajem pro vypracování stanoviska byl jmenován pan Gilles 
Lebreton. Vzhledem k politováníhodně krátkému času, který měly v souladu s časovým 
harmonogramem stanoveným Vaším výborem výbory poskytující své stanovisko k tomu, aby 
jej přijaly, se Výbor pro právní záležitosti nakonec rozhodl předat toto stanovisko ve formě 
dopisu. 

Níže uvedené stanovisko bylo přijato na schůzi výboru dne 1. října 20201. Výbor pro právní 
záležitosti se rozhodl vyzvat Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Věřím, že naše stanovisko bude užitečným příspěvkem k návrhu zprávy, kterou Váš výbor 
vypracovává.

S pozdravem

Adrián Vázquez Lázara

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Adrián Vázquez Lázara (předseda), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (místopředseda), 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. zdůrazňuje, že provozní prostředí malých a středních podniků se musí zlepšit a že 
právní předpisy EU musí přinášet výhody bez toho, aby občanům a podnikům kladly 
zbytečné překážky, neboť malé a střední podniky jsou vzhledem ke svým omezeným 
lidským i finančním zdrojům obzvláště ovlivňovány výdaji, které vznikají v souvislosti 
s právními předpisy; v tomto ohledu zdůrazňuje význam zásady „zelenou malým a 
středním podnikům“, systematického uplatňování testů malých a středních podniků na 
právní předpisy EU a závazku Komise řídit se zásadou „jeden přijmout – jeden zrušit“ 
při přijímání nových právních předpisů; 

2. zdůrazňuje, že evropské malé a střední podniky byly vážně zasaženy pandemií COVID-
19; konstatuje, že tato pandemie poukázala na některé slabé stránky evropské 
průmyslové politiky, a to zejména na její závislost, pokud jde o třetí země, a měla by 
přimět EU, aby zdokonalila nezávislé evropské výrobní řetězce; EU by proto měla lépe 
chránit své strategické zájmy tím, že posílí ochranu a podporu malých a středních 
podniků s cílem pomoci jim plně využít příležitostí a rozhodně zareagovat na výzvy, 
kterým naše společnost v současné době čelí; zdůrazňuje, že nová strategie by měla mít 
dlouhodobou vizi a měla by se zaměřovat na místní úroveň, aby se zabránilo rozpadu 
dodavatelských řetězců; 

3. vítá, že program InvestEU a jeho specializovaný nástroj pro malé a střední podniky 
bude hrát významnější úlohu v plánu na podporu oživení a že by měl sloužit jako hlavní 
finanční nástroj pro upevnění obchodních modelů malých a středních podniků a pomoci 
jim investovat do projektů v oblasti řízení podniků, které podpoří konkurenceschopnost 
a tržní inovace; 

4. zdůrazňuje, že je zásadně důležité podpořit přemístění strategických průmyslů a 
upřednostnit či zřídit krátké řetězce, kdekoli je to možné, s cílem vytvořit pracovní 
místa v Evropě a posunout ekosystémy malých a středních podniků blíže spotřebitelům; 

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní a účinný právní rámec na úrovni EU 
založený na náležité péči s cílem zajistit udržitelné dodavatelské řetězce v Evropské 
unii, a tím chránit udržitelné evropské malé a střední podniky;

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby účinněji bojovala proti nekalé hospodářské soutěži, která 
má dopad na spotřebitele a oslabuje zejména malé a střední podniky a která je založená 
na výrobcích pocházejících ze třetích zemí, které nesplňují technické, environmentální, 
zdravotní ani sociální standardy Evropské unie ani nerespektují práva duševního 
vlastnictví uplatňovaná v rámci ní, mimo jiné tím, že zavede povinné využívání 
nedávno zřízeného, ale zatím nepovinného jednoho správního místa pro dovoz, které 
slouží pro výběr DPH;

7. vítá nový režim DPH pro malé podniky, který by měl snížit byrokracii a administrativní 
zátěž pro malé a střední podniky a vytvořit rovné podmínky pro podniky; 
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8. vítá „program pro malé a střední podniky“, který v roce 2020 předložil Úřad Evropské 
unie pro duševní vlastnictví a jehož cílem je umožnit malým a středním podnikům 
využít plného potenciálu právních záruk, které vycházejí z práva duševního vlastnictví;

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost odvětvím, která se na jednotném 
trhu zaměřují na růst, jako je ekonomika sdílení, která přitahují inovativní začínající 
podniky, a umožnit tvůrčím obchodním modelům využívat regulační pískoviště na 
úrovni EU s cílem snížit náklady na inovace pro začínající podniky a pracovat na 
způsobech, jak odstranit překážky bránící vstupu na trh; 

10. zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných financí s cílem zaplnit stávající mezeru ve 
financování a posílit vedoucí úlohu, kterou evropské malé a střední podniky již hrají v 
rozvoji inovací, jež jsou zaměřeny na cíle Zelené dohody pro Evropu a Fondu pro 
spravedlivou transformaci; 

11. připomíná, že je třeba zajistit, aby malé a střední podniky skutečně měly ze směrnice 
2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích prospěch, a 
podpořit členské státy, aby využívaly možnosti stanovené čl. 12 odst. 3 této směrnice s 
cílem přijmout předpisy, které jsou pro malé a střední podniky ještě výhodnější;

12. vítá nástroj na podporu solventnosti, který Komise představila v rámci svého balíčku 
Next Generation EU a který poskytne značnou podporu potřebnou pro solventnost 
malých a středních podniků ve fázi obnovy po koronavirové krizi, přičemž tento nástroj 
musí zajistit, aby malé a střední podniky dostávaly podporu v podobě účinných postupů, 
a měl by začít fungovat co nejdříve, aby doplňoval opatření členských států;

13. vyzývá Komisi, aby hrála aktivní úlohu při podpoře členských států při provádění 
směrnice (EU) 2019/1023 o postupech restrukturalizace, insolvence a oddlužení, 
zejména aby se předešlo úpadku malých a středních podniků; 

14. považuje za nezbytné, aby byl evropským malým a středním podnikům a začínajícím 
podnikům umožněn přístup k veřejným zakázkám a rizikovému kapitálu, dále aby byla 
snížena administrativní zátěž a aby byly vypracovány politiky pro zjednodušení a 
podporu inovací, které by mohly vést k pořízení patentů; 

15. podporuje zavedení politik, které usnadňují přístup osob samostatně výdělečně činných 
k systémům sociální ochrany, zejména ženám-podnikatelkám; vyzývá Komisi, aby 
rozšířila možnosti financování pro ženy-podnikatelky a zlepšila přístup ke stávajícím 
fondům; 

16. vyzývá k zavedení kritérií, která by v rámci veřejných zakázek upřednostňovala 
regionální výrobky a služby, a navrhuje, aby byly pokud možno zvýšeny prahové 
hodnoty pro veřejná zadávací řízení s cílem posílit malé a střední podniky; 

17. zdůrazňuje, že je zapotřebí lépe chránit malé a střední podniky a začínající podniky a 
vyzvat veřejné orgány a občanskou společnost, aby investovaly do výzkumu týkajícího 
se umělé inteligence a dalších do budoucnosti zaměřených technologií, jako je robotika, 
data velkého objemu, inteligentní zboží a služby či technologie blockchain, a to v plném 
souladu s právními a etickými normami, které budou zavedeny na úrovni EU, přičemž 
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řada evropských malých a středních podniků bude v tomto odvětví připravena 
zintenzivnit své úsilí; 

18. konstatuje, že hlavní výzvou při zajišťování konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků v nadcházejících letech bude v celé Evropské unii vyvinout rychlou, bezpečnou 
a spolehlivou 5G internetovou síť a zajistit digitální nezávislost Evropy, zejména pokud 
jde o sítě a ukládání dat; 

19. připomíná, že je nutné zajistit, aby si byly malé a střední podniky vědomy svých práv a 
různých možností podpory, jež jsou dostupné; proto zdůrazňuje potřebu posílit výměnu 
informací mezi malými a středními podniky a členskými státy; 

20. vyzývá Komisi, aby zajistila vyrovnanou politiku EU v oblasti dat, která poskytne 
právní jistotu při jejich využívání, a rámec pro dostupnost dat pro digitální inovace ve 
službách a výrobcích a aby zlepšila obchodní modely, zejména pro malé a střední 
podniky; 

21. vyzývá Komisi, aby provedla studii o různých režimech akciových opcí pro malé a 
střední podniky a začínající podniky v celé Evropě vzhledem k tomu, že atraktivní 
akciové opce by evropským zakladatelům společností umožnily konkurovat podnikům 
na celém světě tím, že by podíl na své myšlence prodali vysoce kvalifikovaným 
zaměstnancům. 


