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Výbor pre právne veci
predseda

7.10.2020

pán Cristian-Silviu Bușoi
predseda
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
BRUSEL

Vec:  Stanovisko k novej stratégii pre európske MSP (2020/2131(INI))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci získal 2. septembra 2020 povolenie predložiť stanovisko vášmu výboru 
v uvedenom postupe. Za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko bol vymenovaný Gilles 
Lebreton. Vzhľadom na poľutovaniahodne krátky čas, ktorý majú výbory na predloženie 
stanoviska v rámci harmonogramu stanoveného vaším výborom, sa Výbor pre právne veci 
nakoniec rozhodol poslať stanovisko vo forme listu. 

Stanovisko uvedené ďalej v texte bolo prijaté na schôdzi výboru 1. októbra 20201. Výbor pre 
právne veci sa rozhodol vyzvať Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

Verím, že toto stanovisko bude užitočným príspevkom k príprave správy vo vašom výbore.

S úctou

Adrián Vázquez Lázara

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Adrián Vázquez Lázara (predseda), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (podpredseda), 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. zdôrazňuje, že treba zlepšiť prevádzkové prostredie pre MSP a že právne predpisy EÚ 
musia prinášať výhody bez toho, aby zbytočne zaťažovali občanov a podniky, lebo 
MSP sú vzhľadom na svoje obmedzené ľudské a finančné zdroje osobitne ovplyvnené 
nákladmi spôsobenými právnymi predpismi; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje 
význam zásady „najskôr myslieť na malých“ a systematické uplatňovanie testu MSP na 
právne predpisy EÚ, ako aj záväzok Komisie k zásade „jeden za jeden“ pre nové právne 
predpisy. 

2. zdôrazňuje, že európske MSP boli vážne zasiahnuté pandémiou Covid-19, domnieva sa, 
že pandémia Covid-19 poukázala na určité nedostatky európskej priemyselnej politiky, 
najmä na jej závislosť od tretích krajín, a mala by podnietiť Európsku úniu, aby zlepšila 
nezávislé európske výrobné reťazce; EÚ by preto mala lepšie obhajovať svoje 
strategické záujmy zlepšením ochrany a podpory MSP s cieľom pomôcť im plne využiť 
príležitosti a rázne reagovať na výzvy, ktorým v súčasnosti čelia MSP aj naša 
spoločnosť; zdôrazňuje, že nová stratégia by mala mať dlhodobú víziu so zameraním na 
miestnu úroveň, aby sa zabránilo rozpadu dodávateľských reťazcov; 

3. víta posilnenie úlohy, ktorú bude program InvestEU a špecializovaný nástroj pre MSP 
zohrávať v rámci plánu obnovy, ktorý bude slúžiť ako hlavný finančný nástroj na 
konsolidáciu ich obchodných modelov a na pomoc pri ich investovaní do projektov 
riadenia spoločností, ktoré podporia konkurencieschopnosť a inovácie založené na trhu; 

4. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité podporovať premiestňovanie strategických 
odvetví a všade, kde je to možné, podporovať a rozvíjať krátke okruhy s cieľom 
vytvárať pracovné miesta v Európe a priblížiť ekosystémy MSP k spotrebiteľom; 

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla ambiciózny a účinný rámec na úrovni EÚ 
založený na záväzkoch náležitej starostlivosti s cieľom zabezpečiť udržateľné 
dodávateľské reťazce v Európskej únii, a tým chrániť udržateľné európske MSP;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby účinnejšie bojovala proti nekalej hospodárskej súťaži, 
ktorá má vplyv na spotrebiteľov a oslabuje najmä MSP, a to na základe výrobkov 
pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré nespĺňajú technické, environmentálne, zdravotné, 
sociálne alebo duševné vlastníctvo Európskej únie, okrem iného prostredníctvom 
povinnosti zavedenia nedávno zavedeného, ale zatiaľ len nepovinného „jednotného 
kontaktného miesta dovozu“ pre výber DPH;

7. víta nový systém DPH pre malé podniky, ktorý by mal znížiť byrokraciu 
a administratívne zaťaženie pre MSP a vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky; 

8. víta program pre MSP, ktorý v roku 2020 spustil úrad EUIPO a ktorého cieľom je 
umožniť MSP naplno využiť potenciál právnych záruk vyplývajúcich z práva 
duševného vlastníctva;

9. zdôrazňuje potrebu venovať osobitnú pozornosť odvetviam orientovaným na rast na 
jednotnom trhu, ako je hospodárstvo spoločného využívania zdrojov, ktoré priťahuje 
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inovatívne začínajúce podniky, a umožniť kreatívnym obchodným modelom využívať 
regulačné prostredie na úrovni EÚ s cieľom znížiť náklady na inovácie pre začínajúce 
podniky a pracovať na spôsoboch, ako odstrániť prekážky brániace sa samotnému 
vstupu; 

10. zdôrazňuje potrebu udržateľného financovania, aby sa odstránili súčasné nedostatky 
v oblasti investovania a posilnila vedúca úlohu, ktorú európske MSP už zohrávajú pri 
rozvoji inovácií, ktoré riešia ciele zelenej dohody a Fondu na spravodlivú transformáciu 
(FST). 

11. pripomína, že treba zabezpečiť, aby MSP skutočne využívali výhody smernice 
2011/7/EÚ proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, a nabádať členské 
štáty, aby využili možnosť stanovenú v článku 12 ods. 3 smernice s cieľom prijať 
ustanovenia, ktoré sú pre MSP ešte priaznivejšie;

12. víta nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý Komisia predstavila ako súčasť 
svojho balíka EÚ pre novú generáciu a ktorý poskytne veľmi potrebnú podporu 
platobnej schopnosti MSP pri obnove po skončení krízy COVID, pričom tento nástroj 
musí zabezpečiť, aby MSP dostávali podporu účinnými procesmi a mal by byť čo 
najskôr funkčný, aby dopĺňal opatrenia členských štátov;

13. vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu úlohu pri podpore členských štátov pri 
transpozícii smernice (EÚ) 2019/1023 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie a o 
postupoch týkajúcich sa reštrukturalizácie platobnej neschopnosti a oddlženia, a to 
najmä v záujme toho, aby sa malé a stredné podniky vyhli bankrotu; 

14. domnieva sa, že je potrebné poskytnúť európskym MSP a začínajúcim podnikom 
prednostný prístup k verejnému obstarávaniu a rizikovému kapitálu, znížiť 
administratívnu záťaž a vypracovať jednoduchú politiku a podporu inovácie, ktorá môže 
viesť k podaniu patentov; 

15. podporuje zavedenie politík, ktoré uľahčujú prístup samostatne zárobkovo činných 
osôb, najmä podnikateliek, k systémom sociálnej ochrany; vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
možnosti financovania pre podnikateľky a zlepšila prístup k existujúcim fondom. 

16. podporuje zavedenie kritérií na uprednostňovanie regionálnych výrobkov a služieb vo 
verejnom obstarávaní a navrhuje, aby sa v prípade potreby zvýšili prahové hodnoty pre 
verejné súťaže s cieľom posilniť MSP; 

17. zdôrazňuje potrebu lepšej ochrany MSP a začínajúcich podnikov a nabáda verejné 
orgány a občiansku spoločnosť, aby investovali do výskumu umelej inteligencie a iných 
technológií orientovaných na budúcnosť, ako sú robotika, veľké dáta, inteligentný tovar 
a služby alebo blockchain, a to v plnom súlade s právnymi a etickými normami, ktoré sa 
majú vytvoriť na úrovni EÚ, pričom mnohé európske MSP sú pripravené zvýšiť svoje 
úsilie v tejto oblasti; 

18. domnieva sa, že hlavnou výzvou pre zabezpečenie konkurencieschopnosti MSP v 
nadchádzajúcich rokoch bude vytvorenie rýchlej, bezpečnej a spoľahlivej siete 5G 
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internetu v celej Európskej únii a zabezpečenie digitálnej nezávislosti Európy, najmä 
pokiaľ ide o siete a uchovávanie údajov; 

19. pripomína potrebu zabezpečiť, aby MSP vedeli o svojich právach a rôznych 
možnostiach podpory, ktoré sú k dispozícii. zdôrazňuje preto potrebu posilnenej 
výmeny informácií medzi MSP a členskými štátmi; 

20. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vyváženú politiku EÚ v oblasti údajov, ktorá 
poskytne právnu istotu pri používaní, a rámec pre dostupnosť údajov pre digitálne 
inovácie v službách a produktoch, a aby zlepšila obchodné modely, najmä pre MSP; 

21. výzva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o rôznych systémoch akciových opcií pre MSP 
a startupy v celej Európe, lebo atraktívne akciové opcie by zakladateľom európskych 
spoločností umožnili súťažiť so svojimi partnermi na celom svete tým, že by sa podiel 
na ich myšlienke predal vysokokvalifikovaným zamestnancom. 


