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Stanovisko Výboru regiónov „Preskúmanie iniciatív ‚Small business act‘ pre Európu“
(2012/C 9/05)

VÝBOR REGIÓNOV

— uznáva úspechy, ktoré sa doteraz podarilo dosiahnuť v rámci činností vykonávaných prostredníctvom
SBA, ale ak majú Komisia a najmä členské štáty lepšie plnili svoje ciele, dôrazne odporúča, aby sa SBA
stal vo väčšej miere politicky záväznou iniciatívou, čo by zabezpečilo vyššiu a lepšiu úroveň kompa
tibility implementácie s cieľom preklenúť bariéry, ktoré bránia úplnému prevzatiu iniciatívy SBA;
— domnieva sa, že iniciatíva SBA si vyžaduje politické vedenie a je presvedčený, že stratégia Európa
2020 musí obsahovať jasnejšie uznanie SBA, aby bolo možné zabezpečiť pre toto politické opatrenie
stabilnejšiu štruktúru riadenia, prijatím zodpovedajúceho plánu, ktorý by vyzdvihol kľúčové
medzníky, ktoré majú dosiahnuť všetky členské štáty a ktoré by mali byť súčasťou vnútroštátnych
programov reforiem;
— očakáva, že regionálne a miestne orgány budú mať väčšiu možnosť prispieť k dosiahnutiu cieľov SBA,
a žiada jasnejšie uznanie miestneho a regionálneho rozmeru, s cieľom podporiť oba prístupy: „zdola
nahor“ i „zhora nadol“, a tiež zviditeľniť iniciatívu SBA v celej EÚ. Dospel k záveru, že je potrebná
vyššia úroveň komunikácie a lepšie stanovovanie priorít v celej EÚ, a to na národnej, regionálnej
i miestnej úrovni;
— zdôrazňuje, že najväčšou výzvou pre MSP je prístup k financovaniu, a to si vyžaduje koordinovanú
činnosť v ďalších fázach iniciatívy SBA. Poukazuje aj na význam úsilia o uľahčenie prístupu MSP
k trhom, ako aj o zásadné zníženie administratívnej záťaže;
— veľmi ľutuje, že nebol splnený záväzok začleniť iniciatívu SBA do Lisabonskej stratégie a následne do
stratégie Európa 2020, a preto doteraz nedošlo k využitiu vnútroštátnych programov reforiem, ako
hlavných vykonávacích nástrojov iniciatívy SBA. Preto znovu naliehavo vyzýva, aby boli zásady a ciele
iniciatívy SBA bezodkladne zakotvené do implementácie stratégie Európa 2020 a NPR.

11.1.2012

SK

11.1.2012

Úradný vestník Európskej únie

Spravodajkyňa

Constance HANNIFFY (IE/EĽS), členka regionálneho zastupiteľstva Offaly
County, Midland Regional Authority a členka Border Midland and Western
Regional Assembly

Referenčný dokument

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodár
skemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie iniciatívy
„Small Business Act“ pre Európu
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KOM(2011) 78 v konečnom znení

I.

POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV

oba prístupy: „zdola nahor“ i „zhora nadol“, a tiež zviditeľniť
iniciatívu SBA v celej EÚ;

1.
víta dokument Komisie „Preskúmanie Small Business Act
(SBA) pre Európu“ a znovu potvrdzuje svoju plnú podporu
pokračujúcej snahe v rámci tohto veľmi dôležitého politického
programu na podporu vývoja, rastu a udržateľnosti malých
a stredných podnikov (MSP) v celej EÚ;

7.
zdôrazňuje, že najväčšou výzvou pre MSP je prístup
k financovaniu, a to si vyžaduje koordinovanú činnosť
v ďalších fázach iniciatívy SBA. Poukazuje aj na význam úsilia
o uľahčenie prístupu MSP k trhom, ako aj o zásadné zníženie
administratívnej záťaže;

2.
zvlášť zdôrazňuje, že sa treba zaoberať kľúčovými otáz
kami, ktoré bránia zavádzaniu SBA na všetkých úrovniach
štátnej správy v Európskej únii a vyzýva členské štáty, aby
posilnili priority kľúčových prvkov SBA – strata 3,5 milióna
pracovných miest (1) v MSP v Európe, ako dôsledok finančnej,
hospodárskej a sociálnej krízy, je nie práve lichotivým dôkazom
toho, že táto otázka patrí na prvé miesta politického programu;

8.
opakovane zdôrazňuje, že je aj naďalej potrebné posky
tovať MSP primeranú podporu, ktorá by zabezpečila dlhodobú
trvalú udržateľnosť rôznorodých podnikov. Okrem toho, že sa
dôraz kladie na začínajúce podniky s vysokým potenciálom, či
nové a exportne orientované MSP, by sa pozornosť mala
venovať aj zavedeným podnikom, a podnikom, ktoré prechá
dzajú vývojom a reštrukturalizáciou, a zároveň uznáva výzvy,
ktorým čelia miestne a domáce MSP, ktoré v konečnom
dôsledku
zabezpečujú
životaschopnosť
miestneho
a
regionálneho hospodárstva;

3.
uznáva úspechy, ktoré sa doteraz podarilo dosiahnuť
v rámci činností vykonávaných prostredníctvom SBA, ale ak
majú Komisia a najmä členské štáty lepšie plnili svoje ciele,
dôrazne odporúča, aby sa SBA stal vo väčšej miere politicky
záväznou iniciatívou, čo by zabezpečilo vyššiu a lepšiu úroveň
kompatibility implementácie s cieľom preklenúť bariéry, ktoré
bránia úplnému prevzatiu iniciatívy SBA;
4.
podporuje úsilie, ktoré Komisia vynaložila na posilnenie
aspektu riadenia SBA, najmä vymenovanie vnútroštátnych
vyslancov MSP v členských štátoch, ktorí sa spolu
s osobitným vyslancom Komisie pre MSP musia ujať riadenia
implementácie SBA v celej EÚ;
5.
domnieva sa, že iniciatíva SBA si vyžaduje politické
vedenie a je presvedčený, že stratégia Európa 2020 musí obsa
hovať jasnejšie uznanie SBA, aby bolo možné zabezpečiť pre
toto politické opatrenie stabilnejšiu štruktúru riadenia, prijatím
zodpovedajúceho plánu, ktorý by vyzdvihol kľúčové medzníky,
ktoré majú dosiahnuť všetky členské štáty a ktoré by mali byť
súčasťou vnútroštátnych programov reforiem;
6.
očakáva, že regionálne a miestne orgány budú mať väčšiu
možnosť prispieť k dosiahnutiu cieľov SBA, a žiada jasnejšie
uznanie miestneho a regionálneho rozmeru, s cieľom podporiť
(1) Odhad z výročnej správy o európskych MSP za rok 2010, ktorá má
byť zverejnená ako súčasť preskúmania výkonnosti MSP (http://ec.
europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/index_en.htm).

9.
ďalej zdôrazňuje, že politické iniciatívy v oblasti SBA
a MSP na všetkých úrovniach musia zohľadniť rôzne obchodné
modely, medzi ktoré patria podniky sociálneho hospodárstva,
kultúrne a tvorivé priemyselné odvetvia (pred komerčným
využitím a v rámci komerčného využitia), družstvá a podobné
právne formy, a pracovať s nimi tak, aby sa maximalizovalo
vytváranie pracovných miest a trvalo udržateľný hospodársky
rast;

Zabezpečiť vyšší stupeň implementácie a lepšie riadenie
10.
veľmi ľutuje, že nebol splnený záväzok začleniť iniciatívu
SBA do Lisabonskej stratégie a následne do stratégie Európa
2020, a preto doteraz nedošlo k využitiu vnútroštátnych
programov reforiem, ako hlavných vykonávacích nástrojov
iniciatívy SBA. Preto znovu naliehavo vyzýva, aby boli zásady
a ciele iniciatívy SBA bezodkladne zakotvené do implementácie
stratégie Európa 2020 a NPR;

11.
vyjadruje sklamanie z rozdielov v miere implementácie
iniciatívy SBA v jednotlivých členských štátoch, a hoci sa
v oznámení Komisie uvádza, že základné faktory, ktoré spôso
bujú tieto rozdiely nie sú plne preskúmané, členské štáty musia
prebrať väčšiu zodpovednosť, aby naplnili iniciatívu SBA. Preto
dospel k záveru, že je potrebná vyššia úroveň komunikácie
a lepšie stanovovanie priorít v celej EÚ, a to na národnej,
regionálnej i miestnej úrovni;
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12.
víta vymenovanie vnútroštátnych vyslancov MSP zo
strany členských štátov a žiada všetkých vyslancov, aby si
v plnej miere plnili svoje povinnosti tak, aby sa zabezpečilo,
že správne orgány budú „najprv myslieť v malom“ („think small
first“) a riadne zvážia výzvy, ktorým čelia MSP, pri vypracúvaní
zákonov, nariadení a postupov, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť
prevádzkové prostredie MSP;
13.
všíma si, že vyslanci MSP sú buď politickí nominanti
alebo nominanti verejnej správy, a odporúča, aby sa viac člen
ských štátov priklonilo k politickým nomináciám, s cieľom
zabezpečiť silnejší signál pri stanovovaní priorít a záväzkov vo
vzťahu k implementácii iniciatívy SBA a riešeniu výziev, ktorým
čelia MSP;
14.
konštatuje, že spoliehanie sa na rôznorodé predchádza
júce programy a finančné nástroje pri dosahovaní cieľov inicia
tívy SBA, bez ďalšieho alebo špecializovaného financovania, je
zásadnou chybou;
15.
berie na vedomie vymenovanie nového vyslanca EÚ pre
MSP, ale opätovne zdôrazňuje, že oznámenie nedostatočne rieši
úlohu vyslanca pre MSP, a vyzýva Komisiu, aby pre vyslanca pre
MSP zabezpečila dostatočné finančné zdroje a primeranú
podporu na politickej úrovni, aby bolo možné zabezpečiť
úspešnú implementáciu cieľov iniciatívy SBA a zvýšiť viditeľnosť
a informovanosť pokiaľ ide o politickú činnosť súvisiacu s MSP;
16.
víta zámer zriadiť poradnú skupinu pre SBA, ktorá by
pozostávala zo zástupcov členských štátov, vyslancov pre MSP
a zástupcov organizácií MSP, a žiada, aby bol do tejto poradnej
skupiny zaradený ako člen aj Výbor regiónov, vzhľadom na to,
že SBA by mal myť vplyv na všetky úrovne správy vecí verej
ných, a nielen na úroveň EÚ a celoštátne úrovne;
17.
navrhuje, aby boli v rámci členských štátov miestne
a regionálne orgány povzbudzované k tomu, aby si osvojili
SBA a prispôsobili opatrenia miestnym a regionálnym danos
tiam; domnieva sa, že by systém Európskeho podnikateľského
regiónu (EER) mohol v tomto ohľade fungovať ako inšpirácia;
18.
uznáva, že väčšina legislatívnych návrhov SBA bola
úspešne zavedená do praxe a nabáda k tomu, aby členské
štáty prijali štatút európskej súkromnej spoločnosti (SPE), čím
sa v konečnom dôsledku podporí lepšie využívanie jednotného
trhu, a povedie k zníženiu nákladov spojených so zakladaním
firiem a zjednodušeniu právneho rámca s cieľom uľahčiť cezhra
ničný obchod;
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mikropodniky by sa malo tam, kde je to vhodné, vykonať tak,
aby to neviedlo k vzniku kategórie „druhoradých“ podnikov
a zmätkom na trhu;
21.
vyzýva, aby sa lepšie vykonávalo preskúmanie výkon
nosti, aby bolo možné sledovať, hodnotiť a porovnávať výkon
nosť členských štátov pri zavádzaní SBA a ďalej žiada, aby boli
všetky informácie súvisiace s preskúmaním výkonnosti verejne
dostupné, aby boli nástrojom komunikácie a zároveň motivá
ciou pre členské štáty, aby v tomto smere vynaložili viac úsilia;
Zlepšenie prístupu k financiám
22.
upozorňuje na výzvy, ktorým čelia MSP z dôvodu sprís
nenia úverových podmienok zo strany finančných inštitúcií (2),
ktoré sú výsledkom hospodárskeho útlmu a krízy v oblasti
medzinárodného bankovníctva, ktorá pretrváva, a ďalej pouka
zuje na neprimeraný negatívny vplyv na MSP, ktoré sú vnímané
ako vyššie úverové riziko, čo nakoniec vážne narušuje ich
schopnosť prežiť a vykonávať činnosť v krátkodobom
i strednodobom horizonte;
23.
nabáda Komisiu a členské štáty, aby stavali na záveroch
druhého zasadnutia stáleho finančného fóra MSP z marca 2011,
a vďačne víta iniciatívu Komisie, ktorá sa chce zaoberať otázkou
prístupu k úverovým nástrojom, ako napríklad k nástroju
mikrofinancovania Progress, ako aj záväzok zaviesť akčný plán
pre zlepšenie prístupu MSP k financovaniu na rozumnom
komerčnom základe;
24.
zasadzuje sa za vytvorenie akčného plánu SBA, ktorý by
sa mal zamerať na náročné prevádzkové podmienky MSP, ktoré
hľadajú prístup k finančným prostriedkom, napríklad: i) väčšia
transparentnosť medzi bankami a ďalšími finančnými inštitú
ciami a MSP; ii) kombinácia dlhu a vlastného kapitálu;
iii) zvýšenie objemu úverov so zabezpečením; iv) ľahšie cezhra
ničné investície rizikového kapitálu a v) lepšia regulácia mikroú
verov;
25.
domnieva sa, že navrhované „jednotné kontaktné miesto“
pre financovanie MSP má isté opodstatnenie, ale podotýka, že si
to vyžaduje ďalšie zváženie, a ako prvý krok odporúča vykonať
na národnej/regionálnej úrovni mapovanie všetkej dostupnej
pomoci pre MSP (vrátane podporných programov
a podporných agentúr na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej
a miestnej úrovni). Zároveň odporúča, aby Európska komisia
zvážila aj iné úspešné modely, ktoré sú prínosom pre MSP
tým, že im poskytujú integrovanú referenčnú sústavu podni
kateľskej podpory, a aby sa tieto modely viac podporovali na
miestnej a regionálnej úrovni;

19.
naliehavo žiada členské štáty, aby v plnej miere prijali
a zaviedli do praxe smernicu o oneskorených platbách
a pripomína, že uplatňovanie tejto smernice je naďalej kľúčovou
otázkou a členské štáty sa musia usilovať o zlepšenie platobnej
morálky medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy;

26.
víta návrh Komisie začleniť účinné uplatňovanie SBA ako
tematickú ex ante podmienku využívania fondov EÚ v rámci
navrhovaného spoločného strategického rámca, ako aj začle
nenie investícií MSP ako tematickej priority do návrhu naria
denia o EFRR, čo by malo umožniť realizovať ciele SBA na
miestnej/regionálnej úrovni v každom členskom štáte;

20.
zdôrazňuje, že navrhované zavedenie legislatívnych výni
miek pre určité typy spoločností, začínajúce spoločnosti alebo

(2) Napríklad, počet úspešných žiadostí podnikov o pôžičku v Írsku
klesol z 90 % v roku 2007 na 50 % v roku 2010. Zdroj: Centrálny
štatistický úrad (2011). Prístup k financiám za rok 2007 a 2010.
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27.
domnieva sa, že rôznorodý charakter požiadaviek
programov Európskej únie, ktoré sú dostupné pre MSP, je
slabou stránkou, pokiaľ ide o prístup k financovaniu
a navrhuje lepšie prepojiť nástroje a fondy Spoločenstva pre
MSP v rámci rozpočtu EÚ. Požaduje, aby bola v ďalšom
viacročnom finančnom rámci poskytnutá širšia podpora pre
všetky programy a nástroje zamerané na posilnenie MSP a v
tejto súvislosti vo všeobecnosti víta návrhy týkajúce sa MSP,
ktoré Komisia uvádza vo svojom návrhu na roky 2014 –
2020, ale svoj názor vysloví, až keď sa dohodne konečný
rozpočet, špecifické objemy podpory MSP a konkrétne aspekty
uplatňovania;

28.
je znepokojený skutočnosťou, že v programe pre konku
rencieschopnosť a inovácie (CIP) na obdobie po roku 2013,
ktorý je súčasťou spoločného strategického rámca pre výskum
a inovácie, nebudú primerane zohľadnené požiadavky MSP,
a preto presadzuje vytvorenie osobitného piliera pre MSP
v tomto rámci. Požaduje väčšiu dostupnosť a prispôsobenie
finančných nástrojov potrebám MSP, a to okrem iného
prostredníctvom väčšieho dôrazu na mikrofinancovanie
a nástroje mezanínového financovania, ako aj predĺženia
a rozšírenia záručných nástrojov CIP a RSFF spadajúcich pod
rámcový program pre výskum a rozumnejšie využívanie
produktov Európskej investičnej banky, ako sú JASMINE
a JEREMIE;

29.
podporuje rozhodnutie Komisie rozšíriť rámec dočasnej
štátnej pomoci, ktorý umožňuje poskytovať ďalšiu pomoc MSP
do konca roka 2011, a domnieva sa, že by Komisia mala
predĺžiť tento režim tak, aby bol funkčný aj po roku 2011,
na základe navrhovaného preskúmania výkonnosti tohto
rámca s ohľadom na plnenie jeho cieľov;

30.
navrhuje, aby vlády jednotlivých krajín zvážili poskyto
vanie daňových stimulov inovatívnym malým začínajúcim
podnikom;

31.
je posmelený návrhom Komisie dohliadať na vyšší počet
príjemcov z radov MSP, ktorý sa má dosiahnuť prostredníctvom
posilneného režimu úverových záruk, zameraného na podporu
investícií, rastu, inovácie a výskumu a ďalej berie na vedomie
vypracovanie osnovy návrhov na zavedenie právnych predpisov,
aby trh s rizikovým kapitálom fungoval účinnejšie;

Zabezpečiť lepšiu reguláciu v prospech MSP
32.
zdôrazňuje význam
zjednodušeného, jasnejšieho
a konzistentného regulačného a administratívneho prevádzko
vého prostredia pre MSP, a domnieva sa, že v tomto smere je
nanajvýš dôležité posilniť uplatňovanie „testu MSP“;

33.
vyzýva, aby sa „test MSP“ uplatňoval v procese posudzo
vania vplyvov systematickejšie, aby zahŕňal politické oznámenia
v ranom štádiu, ako aj legislatívne návrhy a ďalej navrhuje, že
tento proces by sa dal posilniť, ak by bola rada pre hodnotenie
vplyvu nezávislejšia od Európskej komisie;
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34.
dôrazne sa zastáva toho, aby všetky členské štáty použili
„test MSP“ a zásadu „najskôr myslieť v malom“ („think small
first“), a to nielen vo vzťahu k vnútroštátnym právnym pred
pisom, ale aj vo vzťahu k politickým rámcom
a administratívnym postupom, ktoré ovplyvňujú MSP,
a navrhuje, aby Komisia vyhodnotila to, ako sa v členských
štátoch uplatňuje „test MSP“, ako súčasť preskúmania výkon
nosti MSP;
35.
víta pripravenosť Komisie pomôcť členským štátom, aby
sa vyhli sprísňovaniu (tzv. „pozlacovaniu“) právnych predpisov,
tak, ako to odporúča výbor vo svojom predchádzajúcom stano
visku k SBA, zdôraznením značných prekážok vstupu na
mikroúroveň a expanzie na nej, ktoré sú spôsobené práve
takýmto „pozlacovaním“ právnych predpisov Európskej únie;
36.
plne podporuje zásadu „len raz“ a vyzýva miestne
a regionálne orgány, aby ju aplikovali na všetky administratívne
a regulačné žiadosti MSP o informácie; zdôrazňuje však, že
existuje dôkaz o tom, že keď sa verejné orgány pokúsili zaviesť
do praxe zásadu „len raz“ a keď sa pokúsili zdieľať zhromaž
dené údaje, stretli sa s námietkami z dôvodu ochrany údajov
a uchovávania údajov;
37.
podporuje záväzok Komisie predložiť v roku 2011 súbor
politických odporúčaní na zjednodušenie a odstránenie
prekážok pre prenos obchodných podielov podniku
a upozorňuje na skutočnosť, že tento aspekt predstavuje
osobitne relevantný problém pri prenose obchodných podielov
medzi rodinnými príslušníkmi, keďže veľký počet majiteľov
MSP starne a v nasledujúcej dekáde sa stiahne zo svojich
podnikov; zdôrazňuje, že podobné problémy existujú aj
v prípade MSP, kde majitelia zároveň vedú podnik;
38.
ľutuje, že k dnešnému dňu bol v oblasti zjednodušenia
konkurzného konania dosiahnutý len malý pokrok, a preto
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby túto otázku stanovili ako
prioritu a tiež opätovne vyzýva Komisiu, aby riešila podobné,
ale rozdielne výzvy, ktorým čelia podnikatelia, ktorí síce neus
peli, ale ešte oficiálne nevyhlásili bankrot;
39.
poukazuje na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú neúspešní
podnikatelia pri prístupe do systémov sociálneho zabezpečenia
v jednotlivých členských štátoch z hľadiska nárokov ich zamest
nancov v prípade, že je podnik nútený ukončiť svoju činnosť;
Zjednodušiť prístup na trhy
40.
podporuje sprístupnenie jednotného európskeho platob
ného priestoru (SEPA) všetkým podnikom v celej Európe a plne
súhlasí s vyhlásením rady SEPA z mája 2011 (3), ktorá vyzvala
na čo najrýchlejšie prijatie nariadenia, s cieľom stanoviť termíny
migrácie na prevodové príkazy SEPA a priame inkasá SEPA,
ktoré svojím vstupom do platnosti nahradí prevody členských
štátov v eurách a režimy priameho inkasa, čo v konečnom
dôsledku povedie k rýchlejšej a účinnejšej implementácii SEPA;
(3) http://www.ecb.int/paym/sepa/pdf/SEPA_Council_statement_3rd_
meeting.pdf.
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41.
víta, že sa Komisia zaviazala plne realizovať Európsky
kódex osvedčených postupov pokiaľ ide o uľahčenie prístupu
MSP k verejným zákazkám, a naliehavo žiada, aby Komisia
a členské štáty vhodne zareagovali na predchádzajúce výzvy
výboru, aby sa podporili inovatívne zmluvné opatrenia na
zvýšenie účasti MSP na verejnom obstarávaní, ako napríklad
rozdelenie viacerých verejných súťaží na bloky, alebo zapraco
vanie príležitostí na spoluprácu do výzvy na výberové konanie;
42.
žiada tiež Komisiu, aby podporovala zavedenie tzv.
preukazu na verejné obstarávanie (elektronický registračný
systém) na národnej úrovni, ktorý by potvrdzoval, že MSP má
k dispozícii vyhlásenia a doklady, ktoré často požadujú verejní
obstarávatelia pri zadávaní zákaziek. MSP by jednorázovo
požiadal o tento preukaz a nemusel by vždy znova a znova
predkladať tie isté doklady. Podnikom, ktoré sa často uchádzajú
o zákazky vo verejnom obstarávaní, by to ušetrilo čas
a prostriedky. Preukaz by bol platný na určité obdobie, keďže
aj príslušné certifikáty majú obmedzenú platnosť. Podobné
systémy sa už uplatňujú a zatiaľ sú s nimi dobré skúsenosti;
43.
opätovne pripomína, že potenciál elektronického verej
ného obstarávania je z veľkej časti nevyužitý, a berie na
vedomie výzvu adresovanú Komisii a členským štátom, aby
zabezpečili vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie
a elektronického overovania v celej EÚ do roku 2012; VR
preto podporuje Komisiu v úsilí preskúmať, aký pokrok bol
v rámci tohto opatrenia dosiahnutý v roku 2011, s cieľom
zabezpečiť, že sa podniknú primerané opatrenia a zistia
problémy, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť pri ich
vykonávaní;
44.
navrhuje, aby sa lepšie využívali výhody znižovania
nákladov, ktoré vyplýva z používania IKT, nakoľko je
v súčasnej dobe v elektronickej podobe prijímaná len jedna
tretina zákaziek verejného obstarávania v rámci Európskej
únie, a vyzýva k tomu, aby sa táto otázka lepšie riešila
v rámci iniciatívy SBA a aby ju Komisia a členské štáty lepšie
zavádzali do praxe;
45.
ešte raz zdôrazňuje stále rastúcu hrozbu čierneho trhu,
ktorý ohrozuje životaschopnosť legitímnych MSP, a žiada, aby
sa Komisia zaoberala výzvami, ktoré táto skutočnosť predstavuje
z hľadiska nekalej súťaže a neregulovaného obchodovania.
Najmä by sa mali zaviesť opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť
ochranu práv duševného vlastníctva a ktoré by dokázali lepšie
zabrániť falšovaniu;
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Podpora podnikania
46.
uznáva význam podpory a rozvíjania kultúry podnikania;
vyzýva členské štáty, aby kládli väčší dôraz na podporu podni
kateľského vzdelávania a na osvojovanie si podnikateľského
ducha a prístupu v rámci školení pre študentov a učiteľov;
47.
podporuje posilnenie ocenenia Európsky
región roka ako prvku v rámci implementácie
s cieľom podporovať podnikanie a mať nástroj
regiónov a šírenie osvedčených postupov
a regionálnej úrovni pri podpore SME;

podnikateľský
iniciatívy SBA
na prepojenie
na miestnej

48.
víta hodnotenie programu „Erasmus pre mladých podni
kateľov“ a domnieva sa, že pilotná fáza programu splnila veľa
svojich cieľov a že poskytla skutočne jedinečnú pridanú
hodnotu EÚ; podporuje rozšírenie tohto programu s tým, že
budú vyriešené kľúčové nedostatky pilotnej fázy, a to najmä: a)
lepšie informovanie o iniciatíve zo všeobecného hľadiska
a lepšia propagácia výhod pre účastníkov a hostiteľov; b) zria
denie miestnych/národných kontaktných miest, ktoré by riešili
problémy spojené s komunikáciou a propagáciou; c) väčšia
geografická rovnováha účasti; d) zabezpečenie programu
„následnej starostlivosti“ pre účastníkov s cieľom pomôcť im
skonsolidovať nadobudnuté skúsenosti; a e) pevnejšie finančné
zázemie pre tento program;
49.
berie na vedomie tvorbu systému tútorstva pre ženy
podnikateľky a podporuje ich, a takisto opäť upozorňuje na
potreby podnikateľov prisťahovalcov, ktorí majú, podľa okol
ností, vo všeobecnosti väčšieho podnikateľského ducha a ktorí
v menšej miere odmietajú riskovať, a odporúča, aby sa zvážili aj
požiadavky mladých ľudí, menšín a starších podnikateľov,
a rovnako by sa malo zvážiť vytváranie rozdielov medzi
rôznymi
výzvami
a
požiadavkami
Európskej únie
a podnikateľov prisťahovalcov z tretích krajín;
50.
víta hlavnú iniciatívu stratégie Európa 2020 „Program
pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“, ktorá zohľadňuje
niektoré osobitné vlastnosti a výzvy pre MSP, a podporuje
Komisiu a členské štáty v tom, aby zabezpečili, že politika
v oblasti kvalifikácie a pracovných miest sa bude vypracúvať
v kontexte iniciatívy SBA, s cieľom maximalizovať potenciál
pre vytváranie pracovných miest a rozvoj zručností spolu
s MSP.

V Bruseli 12. októbra 2011
Predsedníčka
Výboru regiónov
Mercedes BRESSO

