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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že malé a střední podniky (MSP) tvoří více než 99 % všech podniků EU 
a že v důsledku své různorodosti a schopnosti rychle se přizpůsobit tržním podmínkám 
mají značný význam pro plnění cílů Lisabonské strategie, pokud jde o růst a pracovní 
příležitosti, i pro zajištění konkurenceschopnosti a stability ekonomiky,

1. vítá „Small Business Act“ (SBA) jako rámec uceleného politického přístupu k MSP; 
vyzývá nicméně k zavedení dalších opatření, která by zajistila, že tyto podniky mohou 
plně těžit z příležitostí, které nabízí jednotný trh;

2. zdůrazňuje, že důležité je zjednodušit normy, snížit administrativní zátěž, zlepšit právní 
úpravu a zjednodušit postupy využívané při převodech podniků, aby při odchodu 
podnikatelů do penze nemusely být podniky zavírány;

3. je toho názoru, že zcela zásadní je poskytnout malým a středním podnikům optimální 
přístup k financování jejich činnosti v počátečních fázích a činnosti nově vzniklých, 
samostatných společností;

4. zdůrazňuje, že lepší informovanost o přístupu na trh a vývozních možnostech v rámci 
jednotného trhu má zásadní význam jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU; vyzývá 
proto členské státy a Komisi ke zlepšení informačních a poradenských služeb, především 
ke zdokonalení sítě pro řešení problémů vnitřního trhu (SOLVIT);

5. vybízí k podněcování podnikatelské kultury prostřednictvím vzdělávání a školení 
a především prostřednictvím větší spolupráce mezi oblastí výzkumu a průmyslovým 
sektorem; zastává názor, že kroky podnikané v tomto směru by měly být mimo jiné 
zaměřeny na to, jaký význam mají MSP pro zlepšování sociální soudržnosti, efektivity 
a ochrany životního prostředí (ekologické inovace); vyzývá Komisi, aby předložila akční 
plán zaměřený na podpoření podnikání žen;

6. připomíná, že SBA není právně závazný nástroj, a zdůrazňuje proto, že je zapotřebí 
důrazně se politicky zasadit o jeho uplatňování; vyzývá Komisi, aby do 31. prosince 2010 
zveřejnila zprávu obsahující připomínky adresované členským státům a případně ji 
doplnila dalšími návrhy.
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