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PRÍLOHA

Závery Rady:

Na ceste ku konkurencieschopnej, inovatívnej a environmentálne efektívnej Európe –

príspevok Rady pre konkurencieschopnosť k lisabonskému programu na obdobie po roku 

2010

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

1. PRIPOMÍNA, že hlavy štátov a predsedovia vlád členských štátov EÚ sa dohodli, že by sa 

mala priorizovať transformácia Európy na konkurencieschopnú, znalostnú, inkluzívnu, 

inovatívnu a environmentálne efektívnu ekonomiku1. Na zabezpečenie toho, aby právne 

predpisy a rozhodnutia EÚ uľahčovali prechod na novú európsku stratégiu pre rast a 

zamestnanosť, na ktorú sa odkazuje ako na lisabonský program pre rast a zamestnanosť na 

obdobie po roku 2010, je potrebné vedenie zo strany Rady pre konkurencieschopnosť. 

2. OPÄTOVNE POTVRDZUJE význam ambiciózneho nadviazania na lisabonskú stratégiu s 

pokračujúcim zameriavaním sa na rast a zamestnanosť, predovšetkým pri súčasnom 

hospodárskom poklese, keďže sa v súvislosti s aktuálnou stratégiou vytvoril v EÚ konsenzus 

v tom zmysle, že pre zvýšenie konkurencieschopnosti a dosiahnutie silného, udržateľného a 

vyváženého rastu v globalizujúcom sa svete je potrebná modernizácia a spolupráca. 

ZDÔRAZŇUJE, že zásadnými výzvami stále zostáva zavedenie štrukturálnych reforiem 

vrátane tých, ktoré využívajú synergiu hospodárskych a sociálnych politík a politík v oblasti 

životného prostredia, ďalší rozvoj vnútorného trhu a vonkajšieho rozmeru, posilnenie 

priemyselnej konkurencieschopnosti, podpora podnikania a lepšej právnej regulácie, 

optimalizácia rámcových podmienok pre inováciu a výskum vrátane práv duševného 

vlastníctva; rovnako zdôrazňuje, že tieto reformy sú osobitne dôležité pre MSP.

  
1 Európska rada v Bruseli, 18. – 19. júna 2009, závery predsedníctva (dokument 11225/2/09 

REV 2), ods. 27.
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3. UZNÁVA, že Európa potrebuje pracovať spoločne vo všetkých dôležitých politických 

oblastiach pri rešpektovaní subsidiarity a proporcionality, pričom využije všetky nástroje 

vhodné na zvýšenie konkurencieschopnosti a dodrží záväzok EÚ, ktorým je zníženie emisií 

skleníkových plynov o 20 % do roku 2020, a ZAVÄZUJE SA, že prijme rozhodnutie 

dosiahnuť do roku 2020 zníženie na úrovni 30 % oproti roku 1990 ako svoju ponuku ku 

globálnej a komplexnej dohode na obdobie po roku 2012, a to pod podmienkou, že ďalšie 

rozvinuté krajiny sa zaviažu k porovnateľným zníženiam emisií a že vyspelé rozvojové 

krajiny primerane prispejú podľa svojich zodpovedností a príslušných spôsobilostí. 

4. ZDÔRAZŇUJE, že dobre definovaný program konkurencieschopnosti je základom pre 

koherentné vykonávanie mikroekonomických prvkov budúcej stratégie pre rast a 

zamestnanosť a že riadenie by sa malo zjednodušiť tým, že sa maximálne zníži zaťaženie 

členských štátov spojené s vykazovaním a že sa v partnerstve s členskými štátmi a 

rešpektujúc ich zodpovednosti stanoví obmedzený počet konkrétnych inteligentných (t. j. 

špecifických, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a časovo ohraničených) cieľov, v 

ktorých sa zohľadňujú národné osobitosti a ktoré pomáhajú pri komunikovaní priorít 

reforiem. Intenzívnejšou účasťou Rady pre konkurencieschopnosť a zlepšenou koordináciou s 

ďalšími zloženiami Rady v procese partnerského hodnotenia národných programov reforiem a 

posúdenia odporúčaní pre jednotlivé krajiny by sa zlepšilo stanovovanie najlepších postupov a 

ich podpora v rámci členských štátov a zdokonalili by sa synergie vykonávania politík v 

rámci týchto politík a s opatreniami na úrovni Spoločenstva.  Podľa potreby a vychádzajúc zo 

súčasného lisabonského programu Spoločenstva by sa mali zlepšiť prvky stratégie, ktoré sa 

týkajú Spoločenstva, aby sa poskytol program priorizovaných strategických reforiem s jasne 

stanovenými krokmi zahŕňajúcimi podrobné monitorovanie a posúdenie a s jasne určeným 

harmonogramom;   v nových finančných výhľadoch, ktoré začnú platiť v roku 2014, by sa bez 

toho, aby bolo dotknuté nadchádzajúce rokovanie, mal premietnuť význam lisabonského 

programu pre rast a zamestnanosť na obdobie po roku 2010.
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5. ZDÔRAZŇUJE priority, ktoré by sa mali premietnuť do lisabonského programu pre rast a 

zamestnanosť na obdobie po roku 2010: najmä transformáciu Európy na environmentálne 

efektívnu ekonomiku, vytváranie najlepších rámcových podmienok na zlepšenie priemyselnej 

politiky a konkurencieschopnosti a stimuláciu rastu a zamestnanosti, rozvíjanie vnútorného 

trhu, zintenzívnenie úsilia EÚ v oblastiach výskumu a inovácií a uznanie centrálnej úlohy 

MSP v európskej ekonomike:

Udržateľná konkurencieschopnosť a priemyselná politika; transformácia Európy na 

environmentálne efektívnu ekonomiku

6. ZDÔRAZŇUJE úlohu konkurencieschopného, silného, moderného a rozmanitého 

priemyselného základu pre európsku ekonomiku, ktorý si vyžaduje rámcové podmienky 

podporujúce excelentnosť, inovácie a udržateľnosť, podmienky, za ktorých môžu podniky 

vrátane odvetví služieb a energeticky náročných odvetví fungovať a investovať, a 

pokračujúcu potrebu rozvíjania konkurencieschopnosti Európy, aby sa vymanila z 

ekonomického poklesu;  preto podporuje ucelený prístup vychádzajúci z udržateľnej 

priemyselnej politiky, ktorý si zvolila Komisia, založený na ekonomickom, sociálnom a 

environmentálnom rozmere, a VYZÝVA Komisiu, aby pokračovala vo svojich 

horizontálnych iniciatívach s odvetvovými rozmermi s cieľom zohľadniť rôzne okolnosti v 

rôznych odvetviach priemyslu, pričom sa pripraví pôda pre úspešný prechod na 

environmentálne efektívnu ekonomiku. 

7. PRIPOMÍNA, že s cieľom zachovať a zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a 

zlepšiť podmienky investovania v Európe by dodržiavanie nových požiadaviek vo všetkých 

politických oblastiach nemalo spôsobovať podnikom nadmerné náklady. Európa by mala 

zostať otvorená svojim obchodným partnerom a mala by naďalej presadzovať otvorený 

prístup na tretie trhy, a to aj prostredníctvom viacstranných a dvojstranných dohôd, podpory 

regulačnej spolupráce a konvergencie a prostredníctvom celosvetového zavádzania 

medzinárodných noriem, čo by malo viesť k recipročným výhodám. 
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8. ZDÔRAZŇUJE, že úspešnou transformáciou na environmentálne efektívnu ekonomiku a 

vykonávaním udržateľnej priemyselnej politiky by sa pri zohľadnení nákladov na túto 

transformáciu mala zvýšiť konkurencieschopnosť a environmentálne výzvy by sa mali zmeniť 

na podnikateľské príležitosti. Dôraz je potrebné klásť na zdroje a energetickú efektívnosť, 

rozvíjanie a používanie nových, bezpečných a udržateľných nízkouhlíkových a iných čistých 

technológií a pridružené odvetvia priemyslu a služieb, aj vrátane technológií čistého uhlia a 

energie z obnoviteľných zdrojov, a podporovanie stanovovania cien emisií uhlíka na 

celosvetovej úrovni, aby sa zabezpečila motivácia trhov investovať do čistejších technológií.

Základom pre vytvorenie predvídateľných dlhodobých trhových podmienok je ambiciózna 

medzinárodná dohoda o klíme; takáto dohoda sa dá dosiahnuť len vtedy, ak k tomuto procesu 

prispejú všetky strany, pričom netreba zabúdať, že opatrenie len na úrovni samotnej 

Európskej únie nebude stačiť.

9. PRIPOMÍNA, že v novej smernici o systéme obchodovania s emisiami (smernica 

2009/29/ES) sa analyzuje a rieši nebezpečenstvo úniku uhlíka tak, aby v záujme zachovania 

environmentálnej integrity politík EÚ a na základe výsledku medzinárodných rokovaní 

a rozsahu, v ktorom tieto rokovania povedú k zníženiu celosvetových emisií skleníkových 

plynov, bolo možné zvážiť vhodné opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s pravidlami 

medzinárodného obchodu. Najlepším spôsobom riešenia tejto otázky zostáva ambiciózna 

medzinárodná dohoda.

10. VYZÝVA členské štáty, aby zintenzívnili rokovania o tom,

– ako čo najlepšie využiť nákladovo efektívne hospodárske nástroje na lepšie 

premietnutie skutočných environmentálnych nákladov a ziskov a stanoviť predvídateľné 

ceny emisií uhlíka, 

– ako čo najlepšie a nákladovo efektívnym spôsobom splniť záväzky členských štátov v 

oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, a to osobitne v odvetviach, na ktoré sa 

nevzťahuje smernica o systéme obchodovania s emisiami2.

  
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003

o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 
275 z 5.10.2003, s. 32).
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RADA NA ZÁKLADE TOHO

11. ZDÔRAZŇUJE, že vzhľadom na predvídateľné a transparentné rámcové podmienky vytvára 

úspešná transformácia na environmentálne efektívnu ekonomiku nové podnikateľské 

príležitosti, posilňuje konkurencieschopnosť a stimuluje zvyšovanie zamestnanosti, pričom 

UZNÁVA rôzne východiskové pozície členských štátov.

12. ZDÔRAZŇUJE význam podnecovania zeleného verejného obstarávania v rámci verejného 

obstarávania ako nástroja pre vytváranie lepšieho životného prostredia a vyššiu 

konkurencieschopnosť Európy, najmä pokiaľ ide o ekologické inovácie, energetickú 

efektívnosť a technológie. BERIE NA VEDOMIE usmernenie Komisie týkajúce sa 

spoločných kritérií zeleného verejného obstarávania v záujme zlepšenia životného prostredia. 

13. ZDÔRAZŇUJE význam intenzívnejšej spolupráce verejného sektora s priemyslom, 

sociálnymi partnermi, mimovládnymi a spotrebiteľskými organizáciami a stimulovania 

investícií súkromného sektora a verejno-súkromných partnerstiev orientovaných na 

podnikanie k rozšíreniu komercializácie výsledkov a inovácií výskumu a vývoja, ako aj 

podstatného zvýšenia investícií do výskumu a vývoja nízkouhlíkových a iných čistých 

technológií, najmä pokiaľ ide o demonštračné projekty.

14. ZDÔRAZŇUJE potrebu intenzívnejšieho pokroku a spolupráce v oblasti špecifikácie 

normalizácie a výkonnosti pre existujúce aj nové environmentálne technológie, aby sa dali 

ľahšie uvádzať na trh, a inovačného potenciálu noriem, ktoré diktuje priemysel a ktoré sú 

verejne dostupné. 

15. VYZÝVA Komisiu a členské štáty, aby ďalej rokovali o potrebe nových infraštruktúr, ktoré 

podporujú udržateľné a efektívnejšie dodávky energie, ako sú napríklad inteligentné sústavy a 

meracie zariadenia, infraštruktúra elektrických vozidiel a infraštruktúra alternatívnych palív.
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16. VYZÝVA členské štáty, aby posúdili potenciálny vplyv týchto zmien na zamestnanosť, čo im 

podľa potreby umožní poskytnúť pomoc pracovníkom a firmám pri ich adaptácii na nové 

požiadavky, aby zintenzívnili úsilie v oblastiach odbornej prípravy a vzdelávania a rozvinuli 

zručnosti potrebné pre zelené pracovné miesta, čím sa zvýši zamestnateľnosť v existujúcich aj 

nových odvetviach priemyslu a služieb. 

17. VYZÝVA Komisiu a členské štáty, aby na základe správneho pochopenia správania 

spotrebiteľov a sociálnych účinkov3 pomocou vývoja nástrojov na zvyšovanie dopytu po 

environmentálne efektívnom tovare a službách podporovali udržateľné vzorce spotreby a 

výroby. POUKAZUJE na dôležitosť sociálnej zodpovednosti podnikov v tomto smere.

18. BERIE NA VEDOMIE význam určenia opatrení s významne škodlivými účinkami na životné

prostredie a vykonávania primeraných reforiem na zastavenie alebo minimalizovanie týchto 

účinkov. VYZÝVA Komisiu a členské štáty, aby pokračovali v stimuloch zameraných na

opatrenia prinášajúce energetickú efektívnosť v priemysle v súlade s pravidlami štátnej 

pomoci, aby podporovali opatrenia na internalizáciu externých nákladov v priemysle a 

doprave v súlade s investičnými horizontmi a aby presadzovali rozvoj a využívanie 

informačných a komunikačných technológií na podporu environmentálnych technológií a 

služieb pri zohľadnení špecifík jednotlivých členských štátov. 

19. VYZÝVA Komisiu, aby ďalej zlepšovala existujúce štatistiky o odvetviach s ekologicky 

zameranými podnikmi, konkrétne pokiaľ ide o ich rast, zamestnanosť a prístup k 

financovaniu, a aby zohľadnila vývoj v oblasti nových technológií, tovarov a služieb. 

  
3 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru a Výboru regiónov o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a 
výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku (dokument 12026/08 z 24. júla 2008).
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Zabezpečenie udržateľného prístupu k surovinám

20. PODPORUJE tri piliere iniciatívy Komisie v oblasti surovín4, t. j. zabezpečenie udržateľného 

riadenia surovín a prístupu k surovinám mimo EÚ, zabezpečenie správnych rámcových 

podmienok pre prístup k surovinám v rámci EÚ a podpora účinnejšieho a udržateľnejšieho 

využívania prírodných zdrojov a surovín, a VYZÝVA Komisiu, aby v nadväznosti na výzvu 

vyjadrenú v záveroch Rady z 28. mája 20095 predložila v roku 2010 vo svojej správe o 

pokroku zoznam surovín určených za kritické, ako aj prijaté opatrenia a kroky plánované v 

budúcnosti v rámci harmonogramu na vykonávanie týchto odporúčaní o surovinách.

21. UZNÁVA, že tlak na zdroje slúžiace na iné ako energetické účely je štrukturálny, a takým 

ostane aj po skončení súčasnej ekonomickej krízy. ZDÔRAZŇUJE, že je potrebné, aby EÚ 

bojovala proti narušeniam trhu, ktoré ohrozujú udržateľný a konkurenčný prístup k 

najdôležitejším surovinám, a to aj prostredníctvom diplomacie v oblasti surovín. 

22. POUKAZUJE na to, že je veľa príležitostí na zabezpečenie udržateľnejšieho využívania 

zdrojov a dodávok tým, že sa bude rozvíjať výskum a vývoj a zdokonaľovať najlepšie 

postupy dodávok zo zdrojov EÚ a efektívnosť využívania zdrojov a ich recyklácia. VYZÝVA 

Komisiu a členské štáty, aby k týmto úlohám prijali ďalšie opatrenia v súlade s iniciatívou v 

oblasti surovín.

  
4 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Iniciatíva v oblasti surovín –

Zabezpečovanie našich nevyhnutných potrieb pre rast a zamestnanosť v Európe 
(dokument 16053/08 z 20. novembra 2008).

5 Závery Rady: Integrovaný prístup ku konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej 
politike v Európskej únii (dokument 10527/09 z 2. júna 2009).
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Vytvorenie najlepších rámcových podmienok pre rast a zamestnanosť

Vnútorný trh a vonkajšia dimenzia

23. ZDÔRAZŇUJE, že na to, aby EÚ dokázala čeliť novým výzvam, musí svoj vnútorný trh 

ďalej posilniť a prehĺbiť. S USPOKOJENÍM BERIE NA VEDOMIE úmysel Komisie 

uskutočniť komplexnú analýzu vnútorného trhu vrátane hodnotenia existujúcich právnych 

predpisov. V tejto súvislosti ZDÔRAZŇUJE potrebu účinnej koordinácie a VYZÝVA budúcu 

Komisiu, aby predložila nový balík pre vnútorný trh s prípadnými návrhmi konkrétnych 

činností a nových iniciatív. VYZÝVA Komisiu, aby zohľadnila potreby siete infraštruktúry a 

venovala tiež náležitú pozornosť sociálnemu rozmeru a službám všeobecného záujmu a 

zároveň zabezpečila prínosy pre MSP. 

24. PRIPOMÍNA, že je potrebné prijať praktické opatrenia na ďalšie zlepšenie fungovania 

vnútorného trhu, najmä v oblasti praktických informácií, administratívnej spolupráce a 

presadzovania pravidiel jednotného trhu vrátane riešenia problémov. ZDÔRAZŇUJE, že 

sektor služieb je pre budúci rast a zamestnanosť kľúčovým aktívom, že smernica o službách je 

rozhodujúcim krokom k uľahčeniu voľného pohybu služieb a že by sa podľa potreby mali 

zvážiť ďalšie opatrenia na ďalšie zlepšenie cezhraničného poskytovania služieb. 

PRIPOMÍNA význam procesu vzájomného hodnotenia smernice o službách. NABÁDA 

Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o prispôsobenie existujúcich právnych predpisov 

Spoločenstva o harmonizácii novému právnemu rámcu, a VYZÝVA k širšiemu prístupu k 

dohľadu nad trhom.    VÍTA iniciatívu Komisie preskúmať európsky normalizačný systém s 

osobitným dôrazom na dobré fungovanie vnútroštátnych štruktúr. 

ZDÔRAZŇUJE, že dobré fungovanie vnútorného trhu je nevyhnutné pre posilňovanie dôvery 

spotrebiteľov, a POTVRDZUJE, že je potrebné zabezpečiť prínos pre spotrebiteľov, ako aj 

pre podniky vrátane MSP. ZDÔRAZŇUJE význam voľného pohybu znalostí a inovácií

(„piata sloboda“) pre rast a zamestnanosť a VÍTA úmysel Komisie predložiť komplexnú 

stratégiu pre práva duševného vlastníctva. 
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25. ZDÔRAZŇUJE, že pre vonkajšiu konkurencieschopnosť EÚ je zásadne dôležitý dobre 

fungujúci vnútorný trh. ZDÔRAZŇUJE, že ďalším tlakom na čoraz väčšie otváranie trhov, 

ktoré by malo viesť k vzájomným prínosom, je potrebné zabezpečiť, aby trh EÚ zostal 

otvorený svetu a aby ostatné trhy boli otvorené pre náš obchod. Bezproblémový tok obchodu 

a investícií v rámci EÚ a medzi EÚ a našimi vonkajšími obchodnými partnermi je kľúčom k 

dlhodobejšej produktivite, rastu a blahobytu. PODČIARKUJE rozhodujúci význam 

otvorených medzinárodných noriem pre prístup na trh.    SÚHLASÍ, že obnovená stratégia 

EÚ pre rast a zamestnanosť musí obsahovať explicitný program pre vonkajšie otázky, ktorý 

bude podliehať hodnoteniu a nadväzujúcim krokom.   ZDÔRAZŇUJE potrebu 

efektívnejšieho vykazovania a koordinácie medzi rôznymi oblasťami politiky, a to aj medzi 

politikami vnútorného trhu a obchodnými politikami. 

Lepšia právna regulácia

26. VYJADRUJE PRESVEDČENIE, že lepšia právna regulácia zostane aj naďalej kľúčovým 

faktorom posilňovania konkurencieschopnosti podnikov – najmä mikropodnikov a malých a 

stredných podnikov – a tvorby udržateľného ekonomického rastu a zamestnanosti.

27. ZDÔRAZŇUJE, že je potrebné, aby sa na všetkých úrovniach inštitúcií EÚ ako aj v 

členských štátoch stali zásady lepšej právnej regulácie jadrom ich rozhodovacích procesov, 

aby sa lepšie využívali existujúce nástroje lepšej právnej regulácie vrátane posúdenia vplyvu a 

konzultácií so zainteresovanými stranami a aby sa aj naďalej znižovalo administratívne 

zaťaženie a zjednodušovali ich právne predpisy. VYZÝVA členské štáty, aby vypracovali 

systémy posudzovania vplyvu v súlade so svojou vnútroštátnou situáciou.

28. DOMNIEVA SA, že je potrebné, aby lepšia právna regulácia vychádzala z komplexného 

prístupu, ktorého súčasť môžu v budúcnosti podľa potreby tvoriť aj nové iniciatívy, 

ukazovatele a ciele a ktorý zohľadňuje aj iné ako len administratívne aspekty regulačnej 

záťaže, napríklad náklady na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi a vnímanie účinku 

regulačných požiadaviek. UZNÁVA tiež potrebu zvážiť aspekty transpozície, vykonávania a 

presadzovania regulačných požiadaviek a náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s 

cezhraničnými činnosťami. Zároveň UZNÁVA dôležitosť toho, aby sa práca súvisiaca s 

lepšou právnou reguláciou dala aj naďalej jednoducho spravovať a aby zostala užívateľsky 

jednoduchá.
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Konkurencieschopnosť prostredníctvom politiky hospodárskej súťaže

29. VYZÝVA KOMISIU, aby spolu s vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za hospodársku 

súťaž a súdmi zabezpečila účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže a aby 

preskúmala fungovanie trhov EÚ, a tam, kde je to vhodné, možnosť otvorenia ďalších trhov 

hospodárskej súťaži.

30. ZDÔRAZŇUJE, že pre zachovanie rovnakých podmienok na vnútornom trhu je dôležitý 

režim štátnej pomoci. Štátna pomoc by sa mala poskytnúť len vtedy, ak je kompatibilná so 

zmluvou a pravidlami štátnej pomoci a ak dochádza len k minimálnemu narušeniu 

hospodárskej súťaže6. 

31. ZDÔRAZŇUJE, že dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci, ktorý Komisia 

prijala v decembri 20087, je krátkodobým opatrením zameraným na riešenie súčasných 

hospodárskych ťažkostí, ktoré sa postupne utlmí.

Globálna konkurencieschopnosť prostredníctvom posilnenia inovácií a výskumu

32. OČAKÁVA návrh Komisie na ambiciózny a predvídavý európsky inovačný plán, zameraný 

na podniky8, s potrebnou váhou a rozsahom pôsobnosti na riešenie hlavných spoločenských 

výziev, ako aj nový digitálny program pre Európu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť.

33. DOMNIEVA SA, že európsky inovačný plán by mal obsahovať všetky formy inovácií vo 

verejnom aj súkromnom sektore vrátane inovácií netechnologického charakteru, inovácií 

vychádzajúcich z výskumu, inovácií v službách a dizajne a ekologických inovácií.

  
6 Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách, ako aj usmernenia Spoločenstva o štátnej 

pomoci na ochranu životného prostredia a rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, 
vývoj a inovácie obsahujú nové ustanovenia o pomoci, ktoré sa osobitne zameriavajú na MSP.

7 Oznámenie Komisie – Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 
prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (2009/C 16/01) 
(zmenené a doplnené oznámením Komisie z 25. februára 2009. Konsolidované znenie rámca 
bolo uverejnené 7. apríla 2009 (Ú. v. EÚ C 83 zo 7.4.2009)).

8 Komisia vo svojom oznámení nazvanom Prieskum inovačnej politiky Spoločenstva v 
meniacom sa svete (dokument KOM 2009 442 v konečnom znení) ohlásila predloženie 
európskeho právneho predpisu týkajúceho sa inovácií. 
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34. ZDÔRAZŇUJE význam lepšieho prístupu k financiám, jednoduchšieho riadenia, zlepšenia 

inovačných schopností MSP a opatrení vychádzajúcich z dopytu, ako sú verejné 

obstarávanie, obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím a normalizácia. 

35. ZDÔRAZŇUJE, že je dôležité zaviesť patent Spoločenstva a zriadiť Súd pre európske patenty 

a patenty Spoločenstva a ďalej zdokonaľovať ochranu a presadzovanie práv duševného 

vlastníctva vrátane primeranej podpory riadenia práv duševného vlastníctva v rámci MSP, aby 

sa posilnila konkurencieschopnosť európskych podnikov.

36. ZDÔRAZŇUJE potrebu zvyšovať efektívnosť inovačných a výskumných politík pomocou 

zvýšenej koordinácie, účinnejšieho vzájomného prepájania a zjednodušovania riadenia 

rôznych nástrojov na podporu inovácií, význam prepojenia výskumných a inovačných politík 

a urýchlenia platobných postupov, ktoré by mali povzbudiť k vyššej účasti MSP v rámcovom 

programe pre konkurencieschopnosť a inovácie9, siedmom rámcovom programe pre výskum10

a v štrukturálnych fondoch, pričom je potrebné mať na pamäti, že je potrebná lepšia 

koordinácia na úrovni Spoločenstva, členských štátov a regiónov. 

37. ZDÔRAZŇUJE význam investícií do inovačných sektorov a podnikov vrátane podpory 

inovačného potenciálu MSP. UZNÁVA potenciál zoskupení a inovačných sietí na stimuláciu 

rastu podnikov. VYZÝVA Komisiu a členské štáty, aby zlepšili, zosúladili a zjednodušili 

svoju podporu inováciám vrátane inovácií netechnologického charakteru, najmä pre MSP.

  
9 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa 

ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ 
L 310, 9.11.2006, s. 15).

10 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o 
siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického 
rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).
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38. DOMNIEVA SA, že aj keď finančné nástroje a verejno-súkromné partnerstvá podporované 

programami Spoločenstva majú dôležitú úlohu, takisto je dôležité zabezpečiť, aby celkové 

ekonomické rámcové podmienky stanovovali primeraný prístup k financovaniu inovácií a k 

rizikovému, najmä špekulatívnemu kapitálu.

39. UZNÁVA význam technológií, ktoré sú kľúčové pre konkurencieschopnosť11, a potrebu 

posilnenia priemyselnej a inovačnej kapacity vrátane spoločného programovania12, kľúčových 

demonštračných projektov, zintenzívňovania prenosu technológií hlavne pre MSP, 

zlepšovania normalizácie, zabezpečovania dostupnosti primeraného vysokoškolského 

vzdelávania a odbornej prípravy a zlepšovania rámcových podmienok pre používanie týchto 

technológií na riešenie spoločenských výziev. 

40. UZNÁVA prínos iniciatívy vedúcich trhov k ľahšiemu vzniku nových trhov a VYZÝVA 

Komisiu, aby v roku 2011 zhodnotila iniciatívu vedúcich trhov a zvážila na základe toho 

potrebu ďalšieho rozširovania iniciatívy vedúcich trhov. 

41. Presadzujúc investície do výskumu a znalostí na úrovni excelentnosti a uľahčujúc inovácie na 

základe výskumu sú hlavnými prvkami novej európskej stratégie pre rast a zamestnanosť, v 

rámci ktorej výskum a inovácie lepšie reagujú na spoločenské výzvy.  V tomto smere je 

nevyhnutná realizácia vízie európskeho výskumného priestoru vrátane účinného riadenia, ako 

aj cieľa európskeho inovačného plánu.  Rozhodujúcim faktorom zvýšenia vplyvu investícií do 

vedomostí je dosiahnutie systémového a trvalého vzájomného pôsobenia vysokoškolského 

vzdelávania, výskumu a inovácií (vedomostného trojuholníka), ktoré sa musí zohľadniť v 

budúcich štruktúrach riadenia a vykonávania programov13. 

  
11 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Príprava na budúcnosť:  vyvíjanie spoločnej 
stratégie pre základné podporné technológie v EÚ“ (dokument 13000/09 zo 7. októbra 2009).

12 Pozri závery Rady o spoločnej tvorbe výskumných programov v Európe v reakcii na závažné 
spoločenské výzvy, dokument 16775/08 z 3. decembra 2008.

13 Návrh záverov Rady o usmerneniach pre budúce priority európskeho výskumu a inovácie na 
základe výskumu v rámci lisabonskej stratégie po roku 2010; návrh uznesenia Rady o 
posilnení riadenia Európskeho výskumného priestoru (EVP); návrh záverov Rady o 
budúcnosti výskumu, inovácií a infraštruktúr IKT. 
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42. PODPORUJE úlohu Európskeho inovačného a technologického inštitútu  pri presadzovaní 

európskych inovácií excelentnosťou vo vedomostnom trojuholníku a presadzuje príklady a 

najlepšie postupy pre nové formy podnikových modelov a riadenia vedomostí používaných 

prvými znalostnými a inovačnými spoločenstvami.   

MSP v centre európskej ekonomiky

43. Kľúčovou prioritou je vykonávanie iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu na úrovni EÚ 

aj na vnútroštátnej úrovni. Musia sa vykonať opatrenia zahrnuté v troch prioritách 

stanovených v akčnom pláne pre SBA (t. j. zlepšenie prístupu MSP k financiám, vytvorenie

regulačného prostredia podporujúceho potreby MSP a rozšírenie prístupu MSP na trh)14. 

Dlhodobé hľadisko je zásadné pre politiku zameranú na podporu rastu a 

konkurencieschopnosti MSP. 

44. DOMNIEVA SA, že s cieľom urýchliť hospodárske oživenie by sa aj naďalej malo 

uprednostňovať znižovanie omeškaných platieb a primeraný prístup k financiám pre MSP, 

keďže toto zostáva problémom pre MSP vo väčšine členských štátov. 

45. NABÁDA Komisiu, Európsku investičnú banku, Európsky investičný fond a členské štáty, 

aby podporovali a zdokonaľovali existujúce finančné nástroje, ktoré účinne podporujú rast a 

inovácie MSP, najmä pri transformácii na environmentálne efektívnu ekonomiku. 

46. ZDÔRAZŇUJE význam zakotvenia zásady „najskôr myslieť na malých“ do tvorby politiky 

na všetkých úrovniach vrátane používania testu MSP pri posúdení vplyvu, aby sa pre MSP 

zlepšilo a zjednodušilo regulačné prostredie a znížili náklady na začatie podnikania.

  
14 Akčný plán Rady pre iniciatívu „Small Business Act“ pre Európu: Zámery meníme na činy 

(DS 1069/08 zo 7. novembra 2008).
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47. ZDÔRAZŇUJE, že na to, aby mohli MSP rásť a fungovať v celej EÚ tak, ako fungujú na 

svojom domácom trhu, by MSP mali využívať vnútorný trh vo väčšej miere, napríklad 

prostredníctvom prístupu k verejnému obstarávaniu a normalizácii odstraňovaním zbytočných 

prekážok, ktoré bránia MSP zúčastňovať sa na verejných zákazkách; mali by sa tiež 

povzbudzovať a podporovať k tomu, aby získali prístup na trhy tretích krajín. 

48. UZNÁVA, že uvoľnenie potenciálu pre podnikanie je kľúčom pre tvorbu pracovných 

príležitostí a dlhodobý rast. 

49. ZDÔRAZŇUJE, že ťažiskom na dosiahnutie silnej a udržateľnej ekonomiky je podpora 

podnikania žien. Preto je dôležité začleniť dimenziu podnikania do politík týkajúcich sa 

podnikov – vrátane riešenia potrieb nedostatočne zastúpených skupín, osobitne žien.

50. NALIEHA na Komisiu a členské štáty, aby podporovali podnikanie ako kariérnu možnosť pre 

všetkých občanov, keďže demografická výzva predstavuje pre nové podniky a podnikateľov 

každého veku príležitosti v rastúcich odvetviach, ako sú napríklad služby, ako aj príležitosti 

pre transformáciu podnikov v mnohých odvetviach priemyslu. UZNÁVA, že členské štáty by 

mali presadzovať tvorivosť a podnikanie ako kľúčovú spôsobilosť vo vzdelávaní na všetkých 

úrovniach a stratégie celoživotného vzdelávania ako dôležité. 

51. UZNÁVA, že by sa MSP mali poskytnúť rámcové podmienky, ktoré podporujú transformáciu 

na environmentálne efektívnu ekonomiku.

52. ZDÔRAZŇUJE potrebu podporovať takú kultúru v EÚ, v ktorej čestní podnikatelia, ktorí 

neuspeli a začali podnikať nanovo, dostanú novú príležitosť bez toho, aby boli z dôvodu 

svojho predchádzajúceho neúspechu diskriminovaní.

________________


