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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 malé a stredné podniky (MSP) tvoria viac ako 99 % podnikov v EÚ a pre svoju 
rôznorodosť a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť trhovým podmienkam zohrávajú dôležitú 
úlohu pri plnení cieľov lisabonskej stratégie, pokiaľ ide o rast a pracovné príležitosti, ako 
aj pri zabezpečení konkurencieschopnosti a odolnosti hospodárstva,

1. víta iniciatívu Small Business Act ako rámec komplexného politického prístupu k MSP; 
požaduje však ďalšie opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli v plnej miere využívať 
príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh;

2. zdôrazňuje význam zjednodušenia noriem, zníženia administratívneho zaťaženia 
a skvalitnenia právnej úpravy, ako aj zjednodušenia postupov týkajúcich sa prevodov 
podnikov, aby sa podniky pri odchode podnikateľov do dôchodku nemuseli zatvárať;

3. zastáva názor, že je nevyhnutné zabezpečiť MSP optimálny prístup k financovaniu 
v počiatočnej fáze a vo fáze vyčleňovania podniku;

4. zdôrazňuje, že lepšia informovanosť o prístupe na trh a vývozných možnostiach v rámci 
jednotného trhu má zásadný význam tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ; 
vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby skvalitnili informačné a poradenské služby, 
najmä sieť SOLVIT, ktorá napomáha riešenie problémov;

5. vyzýva na podnecovanie podnikateľskej kultúry cestou vzdelávania a odbornej prípravy 
a predovšetkým okrem iného prostredníctvom väčšej spolupráce medzi výskumom 
a priemyslom; zastáva názor, že iniciatívy v tomto ohľade by sa mali zamerať aj 
na význam MSP pri zlepšovaní sociálnej súdržnosti, účinnosti a ochrany životného 
prostredia (ekologické inovácie); vyzýva Komisiu, aby predložila plán činnosti, ktorý 
podporí podnikanie žien;

6. pripomína, že iniciatíva Small Business Act nie je právne záväzná, a zdôrazňuje preto, že 
si vyžaduje veľkú mieru politickej angažovanosti; vyzýva Komisiu, aby do 31. decembra 
2012 zverejnila správu obsahujúcu pripomienky členských štátov a podľa potreby 
predložila doplňujúce návrhy.
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