
 
 

 

  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                      Brusel, 11. únor 2009 
 

Neodkladná implementace Aktu o malém a středním podnikání je nutná! 
 

 
Evropská komise podporuje malé a střední podniky (MSP) a prosazuje zásadu „mysli nejdříve na malé„. 
Akt o malém a středním podnikání (SBA) z dílny Evropské komise je právě šitý na míru MSP. Jak ale 
může nezávazný dokument o deseti pravidlech posílit pozici MSP, když implementace opatření závisí na 
dobré vůli členských států? Tato otázka byla podstatou debaty CEBRE a zástupců evropských 

podnikatelských sdružení se členy Evropského parlamentu, které 
předcházelo hlasování Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 
Evropského parlamentu (ITRE).  
 
Zástupci podnikatelů, členové Evropského parlamentu a zástupci Českého 
předsednictví se 11. února 2009 sešli v Evropském parlamentu, aby 

prodiskutovali implementaci a možný dopad Aktu o malém a středním podnikání (SBA) na podnikatelské 
prostředí v EU. SBA byl přijat Komisí v červnu 2008 a v prosinci téhož roku byl schválen představiteli vlád a států 
s cílem co nejrychlejší implementace. Stanovisko Parlament bude přijato na březnovém zasedání. 
 
Zpravodajka SBA a členka ITRE poslankyně Edit HERCZOGOVÁ (PES) zdůraznila význam schválení SBA 
Evropským parlamentem doložený počtem výborů, ve kterých je dokument projednáván (více než 25% všech 
členů Parlamentu). „V nových členských státech je hlavní prioritou dosažení co největší implementace zásad 
SBA, jelikož podíl MSP na zaměstnanosti je mnohem větší než v EU15,“ řekla HERCZOGOVÁ. Evropský 
poslanec Jan Březina (EPP-ED) zdůraznil, že úspěch či nezdar SBA jako nezávazného dokumentu závisí na 
jednotlivých státech. „Pokud má být jeho implementace (myšleno SBA) úspěšná, je nejdůležitější, aby ministři 
financí měli jasné závazky,“ dodal BŘEZINA. České předsednictví zastupoval Petr DOLEJŠÍ ze Stálého 
zastoupení ČR a předseda pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost, který účastníky debaty ujistil, 
že SBA patří mezi české priority. Key Issue Paper - klíčový dokument Rady pro konkurenceschopnost doporučí 
jarní Evropské radě zaměřit se na konkrétní kroky související s implementací SBA jako jsou liberalizace vnitřního 
trhu, lepší přístup MSP k financím a důraz na hodnocení dopadu (test MSP). 
 
Zástupci evropských podnikatelských sdružení plně podporovali úsilí a uznání Evropského parlamentu směrem 
k SBA. „V období hospodářského poklesu musí být okamžitě přijaty základní principy SBA,“ uvedl Andrea 
BENASSI, generální tajemník UEAPME. Erik SONNTAG, poradce BUSINESSEUROPE pro podnikání a MSP 
potvrdil potřebu okamžitých kroků na pomoc evropským MSP: „…i přes krizi nesmíme zapomínat na střednědobá 
a dlouhodobá opatření, klást důraz na inovace nebo zlepšení regulačního prostředí.“ Ředitel pro záležitosti EU 
v EUROCHAMBRES Ben BUTTERS poděkoval Parlamentu za jeho úsilí a zdůraznil nutnost pokračovat v politice 
MSP i v budoucnu. „Při snižování existující administrativní zátěže by si zákonodárci měli dát pozor, aby s novými 
opatřeními současně neukládali i nové nechtěné povinnosti,“ uvedl BUTTERS. „Část z více než dvou set dodatků 
k SBA musela být odmítnuta, neboť pro podniky zvyšovala administrativní zátěž,“ vysvětlil generální tajemník 
SME UNION z EPP Patrik VOLLER a zakončil: „Rádi bychom viděli, že test MSP bude účinný, pokud hodnocení 
budou prováděna externě.“ 
 
Debatu hostili členové Evropského parlamentu Edita HERCZOGOVÁ a Jan BŘEZINA a organizaci zajišťovalo 
CEBRE ve spolupráci s maďarskou obchodní komorou a SME UNION z EPP. Debata se konala 11. února 2009 
v Evropském parlamentu.    
 
V případě dalších informací můžete kontaktovat CEBRE na cebre.europe@mail.be nebo na telefonu 
+32.2.2139.450. 
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