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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Globalizacija, finančna kriza in digitalizacija so v zadnjih nekaj letih močno prizadele 
evropske industrijske panoge in podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP). Poslovni 
izzivi in priložnosti postajajo vedno bolj zapleteni in vse bolj so nam potrebne inovacije. Zato 
bi bilo treba na ravni Evropske unije sprejeti ukrepe za podpiranje podjetništva, spodbujanje 
tehnološkega in organizacijskega prehoda, dostop do posojil in za financiranje. Vse bolj nujno 
postaja, da bi vzpostavili okolje, v katerem bodo nastajale v prihodnost usmerjene pobude, s 
katerimi se bo mogoče uspešno spoprijemati z novimi okoliščinami v gospodarstvu in 
konkurirati na vse bolj globaliziranem trgu. To pa je mogoče doseči le s kulturo sodelovanja, 
v okviru katere bi institucije združile svoje strokovno znanje in vire ter tako prispevale k 
oblikovanju specializirane mreže za zagotavljanje podpore neodvisnemu podjetništvu. 

Obenem bi bilo treba zbrati dobre poslovne zamisli in skupaj s prihodnjimi podjetniki 
oblikovati smernice za vstopanje na nove trge. Na regionalni ravni bi bilo treba vzpostaviti 
mrežo, ki bi podporo zagonskim podjetjem zagotavljala s prilagojenimi programi 
usposabljanja in svetovalnih storitev ter visoko učinkovitimi strategijami tehnične pomoči.

Pripravljavka mnenja zato z zadovoljstvom ugotavlja, da se bo izvajanje programa za 
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) nadaljevalo tudi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru. Evropski parlament, zlasti Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko (ITRE), v celoti podpira ukrepe za pomoč malim in srednjim podjetjem v Evropski 
uniji, s katerimi naj bi spodbudili konkurenčnost, odpravili ovire na trgu in olajšali dostop do 
financiranja. S tega vidika se je program COSME izkazal za uspešno pobudo Evropske unije, 
ki je med malimi in srednjimi podjetji zelo cenjena (kot je pokazala ocena učinka, ki jo je 
opravila Komisija). Zato je pripravljavka mnenja, ki sicer razume razloge za združevanje 
programov, razočarana nad odločitvijo Komisije, da bo te sila raznolike programe združila 
pod enim naslovom, saj bo to znatno zmanjšalo prepoznavnost pobude COSME in negativno 
vplivalo na vsebino ukrepov, ki naj bi se financirali po sedanji zakonodaji.

Zaradi tega smo k uredbi vložili več predlogov sprememb, s katerimi želimo zapolniti 
nekatere vrzeli med veljavno uredbo in predlaganimi novimi določbami, in s tem programu 
COSME dati večjo težo. Predlogi sprememb se nanašajo na naslednje ukrepe:

• povečanje prepoznavnosti programa COSME s sklicevanjem nanj, kadar je to mogoče;
• zasnova pobud za mala in srednja podjetja, ki bodo upravičene do financiranja;
• ponovna uvedba pojma trajnostnosti za ta podjetja;
• spodbujanje razvoja poslovnih mrež, tudi za omogočanje konkurenčnosti mikropodjetij na 
trgu;
• posebno pozornost je treba nameniti nekaterim skupinam, kot so mladi podjetniki in ženske, 
ki za razvoj podjetniške kulture potrebujejo dodatno podporo;
• zagotavljanje podpore nekaterim panogam, kot je turizem, za katere je značilen višji delež 
malih in srednjih podjetij in ki znatno prispevajo k BDP Unije;
• povečanje proračuna programa v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 30. maja 
2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih ter uvedba omejitev na 
proračunska sredstva za kritje upravnih odhodkov;
• razvoj vloge evropske podjetniške mreže: postaviti jo je treba kot enotno kontaktno točko za 
podporne storitve ter uvesti nekatere kazalnike in minimalne standarde za njeno delovanje.
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Pripravljavka mnenja želi poudariti, da je sodobni poslovni svet raznolik kot še nikoli poprej 
– v njem nastopajo subjekti od povsem tržno usmerjenih podjetij do nepridobitnih organizacij. 
Zato sodi, da bi moral program zajemati tudi socialna podjetja, ki že po naravi spadajo med 
mala in srednja podjetja, in so hkrati zmožna ustvariti nove in izvirne oblike ekonomskih in 
poslovnih modelov. Zaradi svoje vpetosti v lokalno okolje in ker so prednostno usmerjena v 
zaposlovanje, so se izkazala za odpornejša od tradicionalnih podjetij. Zato je treba nujno 
podpreti nove poslovne modele, kot so delavski odkupi (odkup podjetja s strani zaposlenih), 
pri tem pa upoštevati, da podjetja, ki delujejo v okviru socialnega gospodarstva, odpirajo 
povsem nov pogled na mrežno gospodarstvo. 

Prav tako je pomembno, da se v program vključijo mala lokalna podjetja, ki zagotavljajo 
javne storitve in izpolnjujejo merila za mala in srednja podjetja ter opravljajo pomembne 
naloge za svojo skupnost.

Pripravljavka mnenja trdi, da je treba nujno povečati jasnost in razumljivost zakonodaje, ki 
ureja tovrstna podjetja. Zato so bili vloženi številni predlogi sprememb, s katerimi naj bi 
pojasnili postopke, ki jih Evropska komisija uporablja pri dodeljevanju nepovratnih sredstev v 
skladu z določbami finančne uredbe.

Predlog sicer obravnava tudi pogoje za upravičenost malih in srednjih podjetij iz tretjih držav, 
vendar pripravljavka mnenja opozarja, da bi se moral program osredotočiti predvsem na 
podjetja s sedežem v Uniji. Obenem pa bi moral predvideti tudi ukrepe za pomoč evropskim 
malim in srednjim podjetjem pri vstopanju na trge tretjih držav.

Seznam predlaganih kazalnikov za ocenjevanje učinkovitosti programa je preveč ohlapen in 
ne bi zagotovil dovolj informacij o učinkovitosti programa COSME. Zato pripravljavka 
mnenja predlaga, da bi uvedli nove kazalnike, s katerimi bo mogoče pridobiti koristne 
informacije in ki ne bodo ustvarjali pretirane birokracije.

Na koncu naj poudarimo, da je treba ukrepe iz tega programa nujno dopolniti z drugimi 
ukrepi, namenjenimi podpiranju malih in srednjih podjetij, iz sedanjega stebra za industrijo in 
inovacije, zlasti z ukrepi iz programa InvestEU, v katerem so finančni instrumenti za mala in 
srednja podjetja, ki so zdaj vključeni v program COSME, in z ukrepi iz programa SME 
Instrument (ki je del programa Obzorje za raziskave).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Notranji trg je temelj Unije. Od 
svojega začetka dokazuje, da izrazito 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju. Zagotovil je nove priložnosti 
in ekonomije obsega za evropska podjetja, 
predvsem mikro, mala in srednja podjetja 
(MSP), ter okrepil njihovo industrijsko 
konkurenčnost. Notranji trg je prispeval k 
ustvarjanju delovnih mest in potrošnikom 
ponudil večjo izbiro in nižje cene. Še 
vedno je gonilo za izgradnjo močnejšega, 
bolj uravnoteženega in pravičnejšega 
gospodarstva. Je eden izmed glavnih 
dosežkov Unije in njeno najmočnejše 
orodje v vse bolj globalnem svetu.

(1) Notranji trg je temelj Unije. Že od 
svojega začetka dokazuje, da izrazito 
prispeva k rasti, gospodarskemu razvoju in 
blaginji, konkurenčnosti in zaposlovanju. 
Zagotovil je nove priložnosti in ekonomije 
obsega za evropska podjetja, predvsem 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), 
grozde ter podjetniške mreže in 
konzorcije, in okrepil njihovo industrijsko 
konkurenčnost, njegov namen pa je bil 
tudi oblikovati in okrepiti vrednostno 
verigo, v kateri bodo podjetja udeležena 
pri vseh vidikih tega procesa. Notranji trg 
je prispeval k ustvarjanju delovnih mest in 
potrošnikom ponudil večjo izbiro in nižje 
cene. Še vedno je gonilo za zagotavljanje 
gospodarske rasti ter izgradnjo 
trajnostnega, močnejšega, bolj 
uravnoteženega in preglednega ter
pravičnejšega gospodarstva. Je eden izmed 
glavnih dosežkov Unije in njeno 
najmočnejše orodje v vse bolj 
globaliziranem svetu ter osrednji element 
pri preoblikovanju v z viri gospodarno in 
energijsko učinkovito trajnostno 
gospodarstvo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Notranji trg se mora stalno
prilagajati hitro spreminjajočemu se okolju 
digitalne revolucije in globalizacije. Novo 
obdobje digitalnih inovacij še naprej 
zagotavlja priložnosti za podjetja in 
posameznike ter ustvarja nove izdelke in 
poslovne modele, hkrati pa pomeni izziv za 
urejanje in izvrševanje.

(2) Notranji trg se mora nenehno
prilagajati hitro spreminjajočemu se okolju 
digitalne revolucije, blaženja podnebnih 
sprememb in globalizacije. Novo obdobje 
digitalnih inovacij in novih sodelovalnih 
poslovnih modelov bo še naprej 
zagotavljalo priložnosti za podjetja, 
njihove delavce in druge posameznike ter 
ustvarjalo nove trajnostne, z viri 
gospodarne in energijsko učinkovite 
izdelke, storitve in poslovne modele, hkrati 
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pa bo pomenilo priložnost in izziv za
delovno silo, konkurenčnost podjetij ter 
tudi za zakonsko urejanje in izvrševanje.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 
korak, zagotoviti, da delujejo, pa je prav 
tako pomembno. To je navsezadnje stvar 
zaupanja državljanov v Unijo, v njeno 
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja delovnih mest in rasti ob 
hkratnem varstvu javnega interesa.

(4) Vendar ovire za pravilno delovanje 
notranjega trga ostajajo, poleg tega pa 
nastajajo nove. Sprejetje pravil je le prvi 
korak, zagotoviti, da res delujejo, pa je 
prav tako pomembno. To je navsezadnje 
stvar ugodnih razmer za pridobitev 
zaupanja državljanov v Unijo, v njeno 
zmožnost uresničevanja ciljev ter 
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in
trajnostne rasti ob hkratnem varstvu 
javnega interesa.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Trenutno obstaja več programov 
za ukrepanje Unije na področjih 
konkurenčnosti podjetij, vključno z MSP, 
varstva potrošnikov, strank in končnih 
uporabnikov finančnih storitev, 
oblikovanja politike na področju finančnih 
storitev in prehranske verige. Nekatere 
dodatne dejavnosti se financirajo 
neposredno v okviru proračunskih vrstic za 
notranji trg. Treba je racionalizirati ukrepe 
in izkoristiti sinergije med njimi ter 
zagotoviti prožnejši in prilagodljivejši 
okvir za financiranje dejavnosti, 
namenjenih uresničitvi dobro delujočega 
notranjega trga na stroškovno 
najučinkovitejši način. Zato je treba 
vzpostaviti nov program, ki bo združeval 

(5) Obstaja več programov za 
ukrepanje Unije na področjih 
konkurenčnosti podjetij, vključno z MSP, 
varstva potrošnikov, strank in končnih 
uporabnikov finančnih storitev, 
oblikovanja politike na področju finančnih 
storitev in prehranske verige. Nekatere 
dodatne dejavnosti se financirajo 
neposredno v okviru proračunskih vrstic za 
notranji trg. Racionalizirati je treba ukrepe 
in izkoristiti sinergije in dopolnjevanje 
med njimi, obenem pa z izboljševanjem 
dodatnosti ustvariti dodano vrednost ter 
poskrbeti za prožnejši in prilagodljivejši 
okvir za financiranje dejavnosti, s katerimi 
bi prišli do dobro delujočega notranjega 
trga, ki bo učinkovit, prijazen do 
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dejavnosti, ki so se prej financirale v 
okviru navedenih programov in drugih 
ustreznih proračunskih vrstic. Program bi 
moral prav tako vključiti nove pobude, 
katerih cilj je izboljšati delovanje 
notranjega trga.

potrošnikov in bo upošteval tudi okoljske 
in socialne vidike. Zato je treba vzpostaviti 
nov program, ki bo združeval dejavnosti, ki 
so se prej financirale v okviru navedenih 
programov in drugih ustreznih 
proračunskih vrstic. Program bi moral 
vključiti tudi nove pobude, s katerimi naj 
bi izboljšali delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Pri programu bi bilo treba 
upoštevati tudi dodano vrednost Unije, ki 
jo imajo različni ukrepi, njihovo 
učinkovitost in rezultate, pri tem pa 
ohraniti in izboljšati dobre prakse. 
Obenem bi bilo treba vključiti nove 
pobude za boljše delovanja notranjega 
trga, okrepitev lokalnega gospodarskega 
razvoja in ukrepanje na tistih področjih, 
kjer je zelo visoko tveganje za tržne 
pomanjkljivosti.

Obrazložitev

V okviru programa je treba upoštevati nove pobude na področju gospodarskega razvoja.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato je primerno, da se vzpostavi 
program za notranji trg, konkurenčnost 
podjetij, vključno z mikro, malimi in 
srednjimi podjetji, ter evropsko statistiko 
(v nadaljnjem besedilu: program). Program 
bi bilo treba vzpostaviti za obdobje sedmih 
let, in sicer od leta 2021 do leta 2027.

(7) Zato je primerno, da se vzpostavi 
program za notranji trg, konkurenčnost in 
trajnost podjetij s posebnim poudarkom 
na mikro, malih in srednjih podjetjih, 
grozdih, podjetniških mrežah in 
konzorcijih ter za evropsko statistiko (v 
nadaljnjem besedilu: program). Program bi 



PE627.879v02-00 8/44 AD\1166549SL.docx

SL

bilo treba vzpostaviti za obdobje sedmih 
let, in sicer od leta 2021 do leta 2027.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga. Program bi 
moral podpreti ustvarjanje pravih pogojev
za opolnomočenje vseh akterjev na 
notranjem trgu: podjetij, državljanov, 
vključno s potrošniki, civilne družbe in 
javnih organov. Zato bi moral biti cilj 
programa zagotoviti konkurenčnost 
podjetij, predvsem MSP, hkrati pa 
podpirati izvrševanje pravil o varstvu in
varnosti potrošnikov ter ozaveščanje 
podjetij in posameznikov, tako da se jim 
zagotovijo prava orodja, znanje in 
kompetence za sprejemanje premišljenih 
odločitev ter okrepi njihovo sodelovanje 
pri oblikovanju politik Unije. Poleg tega bi 
moral biti cilj programa krepitev 
regulativnega in upravnega sodelovanje, 
zlasti z izmenjavo najboljših praks ter 
oblikovanjem baz znanja in kompetenc, 
vključno z uporabo strateških javnih 
naročil. Programom bi moral prav tako 
podpirati razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov, ki podpirajo
izvajanje zakonodaje Unije. To vključuje 
tudi določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
bo prispevalo k preglednosti in dobremu 
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev. Program bi moral 
podpirati oblikovanje pravil in določanje 
standardov tudi z zagotavljanjem 
vključenosti najširšega kroga 
zainteresiranih strani. Cilj programa bi 
moral biti tudi podpreti izvajanje in 
izvrševanje zakonodaje Unije, ki zagotavlja 

(8) Program bi moral podpreti 
oblikovanje, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki je temelj za pravilno 
delovanje notranjega trga in njegovo 
izboljševanje. Program bi moral podpreti 
ustvarjanje ugodnih razmer za 
opolnomočenje vseh akterjev na notranjem 
trgu: podjetij, delavcev, državljanov in 
potrošnikov, civilne družbe in javnih 
organov, opirati pa bi se moral na 
dosedanji uspešni program za mala in 
srednja podjetja (COSME). V ta namen bi 
moral biti cilj programa zagotoviti 
konkurenčnost podjetij, predvsem MSP, 
hkrati pa podpirati tudi dobre razmere za 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, 
lokalni gospodarski razvoj, izvrševanje
strogih pravil o varstvu potrošnikov, pravil 
o varnosti in okoljskih standardov, ter tudi 
zagotoviti ozaveščanje podjetij in 
posameznikov, tako da se jim zagotovijo 
prava orodja, informacije, usposabljanje, 
znanje in kompetence za sprejemanje 
premišljenih odločitev ter da se okrepi 
njihovo sodelovanje pri oblikovanju politik 
Unije. Poleg tega bi moral biti namen
programa krepitev regulativnega in 
upravnega sodelovanja, zlasti z izmenjavo 
najboljših praks ter oblikovanjem baz 
znanja in kompetenc, vključno z uporabo 
strateških javnih naročil in s podpiranjem 
centrov digitalnega znanja. Program bi 
moral prav tako podpirati razvoj 
visokokakovostnih mednarodnih 
standardov, ki bi podpirali izvajanje 
zakonodaje Unije. To vključuje tudi 
določanje standardov na področju 
računovodskega poročanja in revizije, kar 
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visoko raven zdravja za ljudi, živali in 
rastline v prehranski verigi ter izboljšanje 
dobrobiti živali.

bo prispevalo k preglednosti in dobremu 
delovanju kapitalskih trgov Unije ter k 
boljši zaščiti vlagateljev. Program bi moral 
podpirati oblikovanje pravil in določanje 
standardov tudi z zagotavljanjem 
vključenosti najširšega kroga deležnikov. 
Namen programa bi moral biti tudi 
podpirati izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje Unije, ki zagotavlja visoko 
raven zdravja za ljudi, živali in rastline v 
prehranski verigi ter izboljšanje dobrobiti 
živali.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Zaradi združevanja sedanjih 
programov se ne bi smeli znižati jasnost in 
preglednost. Evropska komisija bi morala 
skupaj z državami članicami skušati 
poskrbeti za točne in pravočasne 
informacije o teh programih in z njimi 
seznaniti tudi potencialne upravičence.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in koristi potrošnikom,
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju delovnih mest in čezmejni rasti, 
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco, visokokakovostne storitve v
koristi potrošnikom in podjetjem ter dobre 
delovne pogoje za delavce. Gradi ugodno 
okolje za ustvarjanje delovnih mest, 
zagotavlja pa tudi boljše delovanje 
visokokakovostnih storitev splošnega 
gospodarskega pomena. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in 
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okvir, ki dopušča nove inovativne 
poslovne modele.

čezmejni rasti, nudenju večje izbire storitev 
po boljših cenah ter ohranjanju visokih 
standardov za potrošnike in delavce. V ta 
namen bi moral program prispevati k 
odpravljanju preostalih ovir ter zagotoviti 
regulativni okvir, ki bo dopuščal nove 
inovativne poslovne modele, skladne z 
zagotavljanjem visoke ravni socialne 
zaščite, tudi za podjetnike.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Novi regulativni izzivi in izzivi v 
zvezi z izvrševanjem so povezani s hitro 
spreminjajočim se okoljem digitalne 
revolucije ter se nanašajo na zadeve, kot so 
kibernetska varnost, internet stvari in
umetna inteligenca. Če bi prišlo do škode, 
so bistvena stroga pravila o varnosti 
proizvodov in odgovornosti, da se zagotovi 
odziv politike, ki evropskim državljanom, 
vključno s potrošniki in podjetji, omogoča, 
da imajo od takih pravil koristi. Zato bi 
moral program prispevati k hitremu 
prilagajanju in izvrševanju ureditve glede 
odgovornosti za proizvode, ki spodbuja 
inovacije.

(11) Novi regulativni izzivi in izzivi v 
zvezi z izvrševanjem so povezani s hitro 
spreminjajočim se okoljem digitalne 
revolucije ter se nanašajo na zadeve, kot so 
kibernetska varnost, politika zasebnosti in 
varstvo podatkov, internet stvari ali umetna 
inteligenca, ter tudi na etične standarde, ki 
so s tem povezani. K temu kompleksnemu 
izzivu, ki je tako tehnološki kot kulturni, 
organizacijski in socialni, bi morali 
pristopiti s podporo vseh sektorjev in 
akterjev, ki jih to zadeva. Če bi prišlo do 
škode, so bistvena stroga pravila o varnosti 
proizvodov in odgovornosti, da se zagotovi 
odziv politike, ki bo evropskim 
državljanom, vključno s potrošniki in 
podjetji, omogočal, da bodo imeli do teh
pravil dostop in da jim bodo res koristila. 
Zato bi moral program prispevati k hitremu 
prilagajanju in izvrševanju ureditve glede 
odgovornosti za proizvode, ki bo spodbujal 
k inovacijam.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Javni organi uporabljajo javna 
naročila za zagotovitev najboljše ponudbe 
za ceno, plačano iz javnih sredstev, ter za 
prispevanje k bolj inovativnemu, 
trajnostnemu, vključujočemu in 
konkurenčnemu notranjemu trgu. Direktiva 
2014/23/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta49, Direktiva 2014/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta50 ter Direktiva 
2014/25/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta51 določajo pravni okvir za 
vključevanje in učinkovito delovanje trgov 
javnih naročil, ki predstavljajo 14 % bruto 
domačega proizvoda Unije, v korist javnih 
organov, podjetij in državljanov, vključno s 
potrošniki. Zato bi moral program 
podpirati ukrepe za zagotovitev širše 
uporabe strateških javnih naročil, 
profesionalizacijo javnih kupcev, izboljšan 
dostop do trgov javnih naročil za MSP, 
večjo preglednost, zanesljivost in kakovost 
podatkov, spodbujanje digitalne 
preobrazbe javnih naročil in skupnega 
javnega naročanja prek krepitve 
partnerskega pristopa z državami 
članicami, izboljšanje zbiranja in 
analiziranja podatkov, vključno prek 
namenskih orodij informacijske 
tehnologije, podpiranje izmenjave izkušenj 
in dobrih praks, zagotavljanje smernic, 
prizadevanje za koristne trgovinske 
sporazume, krepitev sodelovanja med 
nacionalnimi organi in uvedbo pilotnih 
projektov.

(15) Javni organi uporabljajo javna 
naročila za zagotovitev najboljše ponudbe 
za ceno, plačano iz javnih sredstev, ter za 
prispevanje k bolj inovativnemu, 
trajnostnemu, vključujočemu in 
konkurenčnemu notranjemu trgu. Direktiva 
2014/23/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta49, Direktiva 2014/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta50 ter Direktiva 
2014/25/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta51 določajo pravni okvir za 
vključevanje in učinkovito delovanje trgov 
javnih naročil, ki predstavljajo 14 % bruto 
domačega proizvoda Unije, v korist javnih 
organov, podjetij in državljanov, vključno s 
potrošniki. Javni organi lahko s svojo 
politiko javnega naročanja vzpostavijo in 
podpirajo trge inovativnih izdelkov in 
storitev. Zato bi moral program podpirati 
ukrepe za zagotovitev širše uporabe 
strateških javnih naročil, bolj sistematično 
uporabo okoljskih, socialnih meril ter 
meril pravične trgovine pri podeljevanju 
pogodb, profesionalizacijo javnih kupcev, 
izboljšan dostop do trgov javnih naročil za 
MSP, podjetja socialnega gospodarstva in 
mreže poslovnih združenj, večjo 
preglednost, zanesljivost in kakovost 
podatkov, spodbujanje digitalne 
preobrazbe javnih naročil in skupnega 
javnega naročanja prek krepitve 
partnerskega pristopa z državami 
članicami, izboljšanje zbiranja in 
analiziranja podatkov, tudi prek namenskih 
orodij informacijske tehnologije, 
podpiranje izmenjave izkušenj in dobrih 
praks, zagotavljanje smernic, prizadevanja
za ugodne trgovinske sporazume, krepitev 
sodelovanja med nacionalnimi organi in 
uvajanje pilotnih projektov.

__________________ __________________

49 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 
(UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

49 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 
(UL L 94, 28.3.2014, str. 1).
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50 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o javnem naročanju in razveljavitvi 
Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 
28.3.2014, str. 65).

50 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o javnem naročanju in razveljavitvi 
Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 
28.3.2014, str. 65).

51 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 
opravljajo dejavnosti v vodnem, 
energetskem in prometnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi 
Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 
28.3.2014, str. 243).

51 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 
2014 o javnem naročanju naročnikov, ki 
opravljajo dejavnosti v vodnem, 
energetskem in prometnem sektorju ter 
sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi 
Direktive 2004/17/ES (UL L 94,
28.3.2014, str. 243).

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Program bi moral podpirati razvoj 
regulativnega okvira Unije na področju 
prava gospodarskih družb in upravljanja 
podjetij ter pogodbenega prava z namenom 
povečati učinkovitost in konkurenčnost 
poslovanja, hkrati pa zagotavljati varstvo 
zainteresiranih strani, na katere vpliva 
poslovanje podjetij, ter se odzvati na 
nastajajoče izzive politike. Poleg tega bi 
moral zagotoviti primerno ocenjevanje, 
izvajanje in izvrševanje ustreznega 
pravnega reda, obveščati zainteresirane 
strani in jim pomagati ter spodbujati 
izmenjavo informacij na tem področju. 
Program bi moral nadalje podpirati pobude 
Komisije za jasen in prilagojen okvir za 
podatkovno gospodarstvo in inovacije. Te 
pobude so potrebne za večjo pravno 
varnost v zvezi s pogodbenim in 
nepogodbenim pravom, zlasti 
odgovornostjo in etiko v okviru tehnologij 
v vzponu, npr. internet stvari, umetna 
inteligenca, robotika in 3D-tiskanje. Cilj 
programa bi moral biti spodbujanje razvoja 
podatkovno vodenega poslovanja, ki bo 
odločilno za položaj gospodarstva Unije v 

(17) Program bi moral podpirati razvoj 
regulativnega okvira Unije na področju 
prava gospodarskih družb in upravljanja 
podjetij ter pogodbenega prava, s katerim 
bi povečali učinkovitost in konkurenčnost 
poslovanja, hkrati pa zagotavljati varstvo 
deležnikov, na katere vpliva poslovanje 
podjetij, ter se odzivati na novonastajajoče
izzive politike. Poleg tega bi moral 
zagotoviti primerno ocenjevanje, izvajanje 
in izvrševanje ustreznega pravnega reda, 
obveščati deležnike in jim pomagati ter 
spodbujati izmenjavo informacij na tem 
področju. Program bi moral nadalje 
podpirati pobude Komisije za jasen in 
prilagojen okvir za podatkovno 
gospodarstvo in inovacije. Te pobude so 
potrebne za večjo pravno varnost v zvezi s 
pogodbenim in nepogodbenim pravom, 
zlasti odgovornostjo in etiko v okviru 
tehnologij v vzponu, npr. internet stvari, 
umetna inteligenca, robotika in tiskanje 3D
Cilj programa bi moral biti spodbujanje 
razvoja podatkovno vodenega poslovanja z 
zagotavljanjem visoke ravni varstva 
zasebnosti, kar bo odločilno za položaj 
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svetovni konkurenci. gospodarstva Unije v svetovni konkurenci.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Izjemno pomembno je okrepiti 
konkurenčnost evropskih podjetij ter hkrati 
zagotoviti učinkovite enake pogoje za vse 
na odprtem in konkurenčnem notranjem 
trgu. MSP so gonilna sila evropskega 
gospodarstva in predstavljajo 99 % vseh 
evropskih podjetij, zagotavljajo dve tretjini 
delovnih mest ter znatno prispevajo k 
ustvarjanju novih delovnih mest z 
regionalno in lokalno razsežnostjo.

(22) Izjemno pomembno je okrepiti 
konkurenčnost in trajnostnost evropskih 
podjetij ter hkrati na odprtem in 
konkurenčnem notranjem trgu zagotoviti 
dejanske enake razmere za vse. MSP so 
gonilna sila evropskega gospodarstva in 
predstavljajo 99 % vseh evropskih podjetij, 
zagotavljajo dve tretjini delovnih mest ter 
znatno prispevajo k ustvarjanju 
kakovostnih novih delovnih mest z 
regionalno in lokalno razsežnostjo v vseh 
sektorjih, s tem pa podpirajo tudi socialno 
kohezijo.

MSP so ključnega pomena pri 
prizadevanjih za energetski prehod in pri 
izpolnjevanju podnebnih ciljev Unije, ki 
izhajajo iz Pariškega sporazuma. Program 
bi zato moral okrepiti njihovo zmožnost za 
razvoj okolju prijaznih in 
visokokakovostnih proizvodov in storitev 
ter podpirati njihova prizadevanja za 
učinkovitejšo rabo virov, kar bo v skladu z 
načelom „energijska učinkovitost na 
prvem mestu“. S tem bo program pomagal 
izboljševati konkurenčnost unijskih MSP 
na svetovnem trgu.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pri pridobivanju financiranja, 
iskanju usposobljene delovne sile, 
spoprijemanju z upravnim bremenom, 

(23) Pri pridobivanju financiranja, 
iskanju usposobljene delovne sile, 
spoprijemanju z upravnim bremenom, 
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sprejemanju ustvarjalnosti in inovacij, 
dostopanju do trgov in spodbujanju 
dejavnosti internacionalizacije se MSP 
soočajo z enakimi izzivi, ki na večja 
podjetja nimajo enako velikega učinka. 
Program bi moral takšne tržne 
pomanjkljivosti obravnavati sorazmerno, 
ob tem pa ne izkrivljati konkurence na 
notranjem trgu.

sprejemanju ustvarjalnosti in inovacij, 
dostopanju do trgov in spodbujanju 
dejavnosti internacionalizacije se MSP 
spoprijemajo s podobnimi izzivi, ki pa na 
večja podjetja nimajo enako velikega 
učinka. Program bi moral takšne tržne 
pomanjkljivosti obravnavati sorazmerno, 
ob tem pa ne izkrivljati konkurence na 
notranjem trgu. Zlasti bi moral ustvariti 
ustrezne razmere za uvajanje tehnoloških 
in organizacijskih inovacij v proizvodne 
postopke, pri tem pa posebno pozornost 
nameniti posebnim oblikam MSP, na 
primer mikropodjetjem, podjetjem, ki se 
ukvarjajo z obrtniškimi dejavnostmi, 
samozaposlenim, svobodnim poklicem in 
socialnim podjetjem. Posvetiti bi se morali 
tudi potencialnim, novim in mladim 
podjetnikom in podjetnicam ter drugim 
posebnim ciljnim skupinam, kot so 
starejši, priseljenci in podjetniki iz 
prikrajšanih ali ranljivih družbenih 
skupin, na primer invalidi.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Program bi moral podpirati in 
spodbujati kulturo inovacij, in sicer z 
razvojem okolja, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in njihovo rast, ter 
se pri tem osredotočiti zlasti na 
mikropodjetja in inovativna mala in 
srednja podjetja, ki so se zmožna 
spoprijeti z izzivi vse bolj konkurenčnega 
in hitro spreminjajočega se okolja. 
Povsem novi inovacijski procesi zahtevajo 
razvoj odprtega inovacijskega modela, ki 
bo temeljil na povečanju sodelovalnih
raziskav ter izmenjavi znanja in 
intelektualne lastnine med različnimi 
organizacijami. Zato bi moral program 
težiti k podpiranju inovacijskih procesov z 
vključevanjem novih modelov 
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sodelovalnega poslovanja, ki bodo 
osredotočeni na mreženje ter na 
združevanje znanja in virov v 
medorganizacijskih skupnostih.

Obrazložitev

Pomembno je razviti inovacijsko okolje, ki bi lahko bilo gospodarski katalizator. Razvoj 
inovacijskih okolij, ki učinkujejo kot gospodarski katalizatorji.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Program bi moral takšne tržne 
pomanjkljivosti obravnavati sorazmerno 
in se posebej osredotočiti na ukrepe, ki 
bodo imeli neposredne koristi za MSP in 
podjetniške mreže, ob tem pa ne bodo 
izkrivljali konkurence na notranjem trgu.

Obrazložitev

Program bi moral MSP in podjetniške mreže upoštevati pri vseh svojih dejavnostih.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Prenekatera težava Unije na 
področju konkurenčnosti je povezana s 
težavnim dostopanjem MSP do 
financiranja, saj le stežka izkažejo svojo 
kreditno sposobnost in nimajo zadostnih 
jamstev. Dodatni izzivi, povezani s 
financiranjem, izhajajo iz potrebe MSP, da 
ostanejo konkurenčna, na primer z 
dejavnostmi za digitalizacijo, 
internacionalizacijo in inovacije ter 
krepitvijo delovne sile. Omejen dostop do 

(24) Prenekatera težava Unije na 
področju konkurenčnosti je povezana s 
težavnim dostopanjem MSP do 
financiranja, saj imajo premalo informacij 
in le stežka izkažejo svojo kreditno 
sposobnost in nimajo zadostnih jamstev ali 
pa zgolj niso seznanjena z obstoječimi 
mehanizmi na evropski, nacionalni ali 
lokalni ravni, ki bi lahko podprli njihove 
dejavnosti. Dodatni izzivi, povezani s 
financiranjem, izhajajo iz majhnosti 
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financiranja slabo vpliva na ustanavljanje, 
rast in preživetje podjetij ter na 
pripravljenost novih podjetnikov, da bi 
prevzeli poslovno uspešna podjetja z 
nasledstvom.

mikropodjetij in potrebe MSP, da ostanejo 
konkurenčna, na primer z dejavnostmi za 
digitalizacijo, internacionalizacijo in 
inovacije ter z izpopolnjevanjem delovne 
sile. Omejen dostop do financiranja slabo 
vpliva na ustanavljanje, rast in preživetje
teh podjetij ter na pripravljenost novih 
podjetnikov, da bi prevzeli poslovno 
uspešna podjetja z nasledstvom.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi MSP premostila te tržne 
pomanjkljivosti in da bi še naprej igrala 
svojo vlogo temelja konkurenčnosti 
gospodarstva Unije, potrebujejo dodatno 
podporo prek dolžniških in lastniških 
instrumentov, ki bodo uvedeni v okviru 
sklopa za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo […] Evropskega 
parlamenta in Sveta52. Jamstvena shema za 
posojila, vzpostavljena z Uredbo 
št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta53, ima dokazano dodatno vrednost in 
od nje se pričakuje, da bo imela ugoden 
učinek za vsaj 500 000 MSP; nova shema 
bo vzpostavljena v okviru sklopa za MSP 
sklada InvestEU.

(25) Da bi MSP premostila te tržne 
pomanjkljivosti in da bi še naprej igrala 
svojo vlogo temelja konkurenčnosti 
gospodarstva Unije in gonila trajnostnega 
gospodarstva, potrebujejo dodatno 
podporo prek dolžniških in lastniških 
instrumentov, ki bodo uvedeni v okviru 
sklopa za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo […] Evropskega 
parlamenta in Sveta. Jamstvena shema za 
posojila, vzpostavljena z Uredbo 
št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta53, ima dokazano dodatno vrednost in 
od nje se pričakuje, da bo imela ugoden 
učinek za vsaj 500 000 MSP; nova shema 
bo vzpostavljena v okviru sklopa za MSP 
sklada InvestEU. Več pozornosti bi bilo 
treba nameniti boljšemu komuniciranju 
in javnim kampanjam, s katerimi bi 
potencialne upravičence seznanili, da jim 
je na voljo program za MSP. Za 
ozaveščanje o dejavnostih Unije v podporo 
MSP bi bilo treba pri dejavnostih, ki jih 
program v celoti ali vsaj delno financira, 
vključno s posredniki, vključiti evropski 
ali zastavo z navedbo, da dejavnost 
prejema sredstva programa COSME.

__________________ __________________

52 COM(2018) 439 final. 52 COM(2018)0439.
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53 Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Programa za 
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 
podjetja (COSME) (2014–2020) in o 
razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 33).

53 Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Programa za 
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 
podjetja (COSME) (2014–2020) in o 
razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 33).

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Cilji politike iz tega programa se 
bodo obravnavali tudi prek finančnih 
instrumentov in proračunskega jamstva v 
okviru sklopa za MSP sklada InvestEU. 
Finančna podpora bi se morala uporabiti za 
sorazmerno odpravljanje tržnih 
pomanjkljivosti ali neoptimalnih 
naložbenih okoliščin, ne da bi se ukrepi 
podvajali ali nadomestili zasebno 
financiranje ali izkrivljali konkurenco na 
notranjem trgu. Ukrepi bi morali imeti 
jasno evropsko dodano vrednost.

(26) Cilji politike iz tega programa se 
bodo obravnavali tudi prek finančnih 
instrumentov in proračunskega jamstva v 
okviru sklopa za MSP sklada InvestEU.
Sklop za MSP v okviru sklada InvestEU bi 
moral v vsaki državi članici imeti osrednjo 
krovno točko za informiranje o programu, 
da bi povečali dostopnost sredstev za MSP 
in seznanjenost s tem. Finančna podpora bi 
se morala uporabiti za sorazmerno 
odpravljanje nedelovanja trga ali 
neoptimalnih naložbenih okoliščin, ukrepi 
pa se ne bi smeli podvajati ali izrivati 
zasebnega financiranja ali izkrivljati 
konkurence na notranjem trgu ter bi 
morali jasno izkazovati dodatnost in 
krepiti sinergije z drugimi evropskimi 
programi. Ukrepi bi morali imeti jasno 
evropsko dodano vrednost.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Dejavnosti, ki jih sklad InvestEU 
financira prek oddelka za EU ali prek 
oddelka za države članice, ne bi smele 
podvajati ali nadomeščati zasebnega 
financiranja, pač pa bi se morale 
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navezovati na že delujoče lokalne javne in 
zasebne jamstvene sheme, omogočati 
povezovanje z njimi, saj bi moral biti 
krovni cilj to, da bi okrepili in razširili 
dejanske ugodnosti za končne prejemnike 
(MSP po opredelitvi iz Priporočila 
2003/361/ES), zato da bi dosegli resnično 
dodatnost teh ukrepov.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26b) Poleg dostopa do finančnih 
sredstev je osrednjega pomena tudi dostop 
do znanj in spretnosti, vključno z 
vodstvenimi kompetencami in znanji, ki so 
odločilni dejavnik za dostop MSP do 
razpoložljivih sredstev, za inoviranje, 
konkurenčnost in rast. Izvajanje 
finančnih instrumentov EU, predvidenih v 
okviru programa InvestEU, bi zato morali 
pospremiti z ustreznim mentorstvom, 
programi inštruiranja in zagotavljanjem 
na znanju temelječih poslovnih storitev.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Program bi moral zagotoviti 
učinkovito podporo MSP v celotnem
življenjskem ciklu. Temeljiti bi moral na 
edinstvenem strokovnem znanju in 
izkušnjah, razvitih v zvezi z MSP in 
industrijskih sektorjih, ter na dolgoročnih 
izkušnjah pri delu z evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi 
zainteresiranimi stranmi. Ta podpora bi 
morala temeljiti na uspešnih izkušnjah 
evropske podjetniške mreže, ki deluje kot 

(27) Program bi moral zagotoviti 
učinkovito podporo MSP v vsem
življenjskem ciklu, zagotavljati pomoč, ki 
bi segala od priprave projektov do 
komercializacije in dostopa do trga, ter 
spodbujati oblikovanje podjetniških mrež. 
Temeljiti bi moral na edinstvenem 
strokovnem znanju in izkušnjah, razvitih v 
zvezi z MSP ter z gospodarskimi in 
podjetniškimi sektorji, ter na dolgoročnih 
izkušnjah pri delu z evropskimi, 
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enotna kontaktna točka za povečanje 
konkurenčnosti MSP in razvijanje 
njihovega poslovanja na enotnem trgu in 
širše. Mreža namerava še naprej nuditi 
storitve v imenu drugih programov Unije, 
predvsem programa Obzorje 2020, z 
uporabo finančnih virov navedenih
programov. Mentorski program za nove 
podjetnike bi moral prav tako ostati orodje, 
ki novim podjetnikom ali osebam, ki želijo 
postati podjetniki, omogoča pridobitev 
podjetniških izkušenj, tako da jih poveže z 
izkušenimi podjetniki iz drugih držav in 
jim tako pomaga izboljšati podjetniške 
sposobnosti. Program bi si ob morebitnem 
dopolnjevanju drugih pobud Unije moral še 
naprej prizadevati za rast in širjenje svoje 
geografske pokritosti ter tako podjetnikom 
ponuditi večjo izbiro povezovanja.

nacionalnimi in regionalnimi deležniki. Ta 
podpora bi morala temeljiti na izkušnjah 
evropske podjetniške mreže, ki deluje kot 
enotna kontaktna točka za povečanje 
konkurenčnosti MSP in razvijanje 
njihovega poslovanja na enotnem trgu in 
širše. Mreža namerava še naprej nuditi 
storitve v imenu drugih programov Unije, 
predvsem programa Obzorje 2020, in z 
uporabo njihovih finančnih virov.
Podpirati bi morala tudi okrepljeno 
sodelovanje organizacij, ki zastopajo 
MSP, pri oblikovanju političnih pobud za 
enotni trg, kot so javna naročila, postopki 
standardizacije in režimi, ki urejajo 
intelektualno lastnino. Obenem bi morala 
mreža povečati število ukrepov, 
zagotavljati bolj ciljno usmerjeno 
svetovanje za MSP pri pripravi projektov 
ter nuditi podporo mreženju in 
tehnološkemu in organizacijskemu 
prehodu. Prav tako bi morala z vidika 
dostopa do financiranja izboljšati 
sodelovanje in povezovanje z drugimi 
pomembnimi svetovalnimi vozlišči, 
vzpostavljenimi v okviru programov za 
digitalno Evropo in InvestEU. Ukrepi 
programa COSME v tej mreži bi morali 
biti namenjeni tudi zagotavljanju visoke 
kakovosti storitev po vsej Evropi, pri tem 
pa posebno pozornost nameniti 
dejavnostim in geografskim območjem 
Unije, v okviru katerih mreže in posredni 
deležniki ne dosegajo pričakovanih 
rezultatov. Uspešen mentorski program za 
nove podjetnike (Erasmus za mlade 
podjetnike) bi moral prav tako ostati 
orodje, s katerim bo novim podjetnikom ali 
osebam, ki želijo postati podjetniki, 
omogočena pridobitev poslovnih in 
vodstvenih izkušenj, tako da bi jih povezal
z izkušenimi podjetniki iz drugih držav in 
jim s tem pomagal izboljšati podjetniške 
sposobnosti. Program bi ob morebitnem 
dopolnjevanju drugih pobud Unije moral še 
naprej rasti in širiti svojo geografsko 
pokritost ter tako podjetnikom ponuditi 
večjo izbiro povezovanja. Za povečanje 
dodane vrednosti, ki jo je mogoče doseči s 
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spodbujanjem podjetniških pobud, bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti 
mikropodjetjem in tistim, ki so od 
sedanjega programa imeli najmanj 
koristi, ter področjem, na katerih je 
podjetniška kultura še vedno na zelo 
osnovni ravni in kjer se soočajo s 
številčnejšimi ovirami. Čim bolj bi si bilo 
treba prizadevati za geografsko 
sorazmerno uravnoteženo porazdelitev 
sredstev.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Bolj bi si bilo treba prizadevati za 
zmanjšanje upravnega bremena ter za 
večjo prepoznavnost in dostopnost 
programov, da bi MSP in mikropodjetjem 
zmanjšali stroške, ki jih imajo zaradi 
zapletenega postopka prijave in zahtev za 
sodelovanje. Države članice bi morale 
razmisliti tudi o vzpostavitvi enotne 
informacijske točke „vse na enem mestu“ 
za podjetja, ki se zanimajo za uporabo 
sredstev Unije. Postopek ocenjevanja bi 
moral biti čim preprostejši in čim hitrejši, 
da bi bilo mogoče do ugodnosti programa 
priti karseda hitro.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Grozdi so strateško orodje za 
podpiranje konkurenčnosti in širitve MSP, 
saj ponujajo ugodna poslovna okolja. 
Skupne pobude grozdov bi morale doseči 
kritično maso, da bi pospešile rast MSP. S 
povezovanjem specializiranih ekosistemov 

(28) Grozdi in podjetniške mreže so 
strateško orodje za podpiranje 
konkurenčnosti in širitve MSP, saj 
ponujajo ugodna poslovna okolja, 
povečujejo trajnostni razvoj industrije in 
storitev ter z ustvarjanjem kakovostnih 



AD\1166549SL.docx 21/44 PE627.879v02-00

SL

grozdi ustvarjajo nove poslovne priložnosti 
za MSP ter jih bolje vključujejo v evropske 
in globalne strateške vrednostne verige. 
Zagotoviti bi bilo treba podporo razvoju
transnacionalnih strategij za partnerstva in 
izvajanju skupnih dejavnosti, ki jih 
podpira evropska platforma za sodelovanje 
grozdov. Spodbujati bi bilo treba 
trajnostna partnerstva z nadaljevanjem 
financiranja, če bodo doseženi mejniki 
glede smotrnosti in udeležbe. Neposredno 
podporo MSP bi bilo treba zagotoviti prek 
organizacij, ki združujejo grozde, in sicer 
za: uvajanje naprednih tehnologij, nove 
poslovne modele, nizkoogljične in z viri 
gospodarne rešitve, ustvarjalnost in 
oblikovanje, nadgrajevanje znanj in 
spretnosti, privabljanje talentov, 
pospeševanje podjetništva in 
internacionalizacijo. Za lažje industrijsko 
preoblikovanje in izvajanje strategij 
pametne specializacije bi morali biti 
vključeni tudi drugi akterji, specializirani 
za podporo MSP. Program bi zato moral 
prispevati k rasti in vzpostaviti povezave z 
vozlišči Unije za (digitalne) inovacije ter 
naložbami v okviru kohezijske politike in 
programa Obzorje Evropa. Preučiti je
mogoče tudi sinergije s programom 
Erasmus.

delovnih mest krepijo gospodarski razvoj 
regij. Skupne pobude grozdov bi morale 
doseči kritično maso, da bi pospešile rast 
MSP. Grozdi s povezovanjem 
specializiranih ekosistemov ustvarjajo nove 
poslovne priložnosti za MSP ter jih bolje 
vključujejo v evropske in globalne 
strateške vrednostne verige. Podpreti bi 
bilo treba razvoj transnacionalnih strategij 
za partnerstva in izvajanje skupnih 
dejavnosti, ki jih bo podpirala evropska
platforma za sodelovanje grozdov. 
Trajnostna partnerstva bi bilo treba 
spodbujati z nadaljevanjem financiranja, če 
bodo doseženi mejniki glede smotrnosti in 
udeležbe. Neposredno podporo MSP bi 
bilo treba zagotoviti prek organizacij, ki 
združujejo grozde, in sicer za: uvajanje 
naprednih tehnologij, nove poslovne 
modele, nizkoogljične in z viri gospodarne 
rešitve, ustvarjalnost in oblikovanje, 
nadgrajevanje znanj in spretnosti, 
privabljanje talentov, pospeševanje 
podjetništva in internacionalizacijo. Za 
lažje industrijsko preoblikovanje in 
izvajanje strategij pametne specializacije bi 
morali biti vključeni tudi drugi akterji, 
specializirani za podporo MSP. Program bi 
zato moral prispevati k trajnostnemu 
razvoju in vzpostaviti povezave z vozlišči 
Unije za (digitalne) inovacije ter z 
naložbami v okviru kohezijske politike in 
programa Obzorje Evropa. Preučiti bi bilo
mogoče tudi sinergije s programom 
Erasmus.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Program lahko pomaga poglobiti 
in izboljšati odnose med mikro, malimi in 
srednjimi podjetji ter univerzami, 
raziskovalnimi središči in drugimi 
ustanovami, ki se ukvarjajo s 
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pridobivanjem in širjenjem znanja. S tem 
se lahko izboljšajo zmožnosti podjetij za 
premoščanje strateških izzivov, ki se 
pojavljajo v novih mednarodnih okoljih.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) MSP se zaradi svoje majhnosti 
spopadajo s specifičnimi ovirami pri rasti 
in imajo največ težav pri povečevanju in 
širjenju nekaterih svojih poslovnih 
dejavnosti. Unija zagotavlja podporo za 
povečanje dejavnosti ter se pri tem 
osredotoča na inovacije na področju 
raziskav, in to predvsem s instrumentom 
za mala in srednja podjetja, v zadnjem 
času pa tudi s pilotnim projektom 
„Evropski svet za inovacije“ v okviru 
programa Obzorje 2020. Na podlagi 
delovnih metod in izkušenj z 
instrumentom za mala in srednja podjetja 
bi moral program za enotni trg podpirati 
tudi dejavnosti za širitev poslovanja MSP, 
ki bi bile skladne z novim Evropskim 
svetom za inovacije, saj se v okviru 
programa Obzorje Evropa izrecno 
osredotoča na prodorne inovacije. Ukrepi 
za širitev poslovanja MSP v okviru tega 
programa bi morale biti na primer 
usmerjene v pomoč tem podjetjem pri 
širjenju s komercializacijo in 
internacionalizacijo ter prek tržnih 
priložnosti.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ustvarjalnost in inovativnost sta (29) Za konkurenčnost industrijskih 
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ključni za konkurenčnost industrijskih 
vrednostnih verig Unije. Sta katalizator 
modernizacije industrije in prispevata k 
pametni, vključujoči in trajnostni rasti. 
Vendar pa MSP še vedno zaostajajo pri 
izkoriščanju teh možnosti. Program bi zato 
moral podpirati ciljno naravnane ukrepe, 
omrežja in partnerstva za inovacije, ki 
temeljijo na ustvarjalnosti, v celotni 
industrijski vrednostni verigi.

vrednostnih verig Unije so ključni 
ustvarjalnost, inovativnost ter tehnološko 
in organizacijsko preoblikovanje, bolj 
trajnostni proizvodni procesi, zlasti pa 
gospodarna raba virov in energijska 
učinkovitost. So katalizator modernizacije 
podjetij in industrijskih sektorjev in 
prispevajo k pametni, vključujoči in 
trajnostni rasti. Vendar pa MSP še vedno 
zaostajajo pri izkoriščanju teh možnosti. 
Program bi zato moral v vsej industrijski 
vrednostni verigi podpirati ciljno 
naravnane ukrepe, omrežja in partnerstva 
za inovacije, ki temeljijo na ustvarjalnosti.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Upoštevati je treba, da je bil 
instrument za mala in srednja podjetja v 
okviru programa Obzorje 2020 za 
podjetnike z nepovratnimi sredstvi tako 
prve kot druge faze izredno uspešen, saj 
so lahko razvijali svoje nove poslovne 
zamisli ter preskušali in razvijali 
prototipe. Čeprav je izbirni proces že zelo 
strog, vseeno mnogi res dobri projekti ne 
morejo pridobiti financiranja, saj so 
sredstva omejena. Izvajanje v okviru 
Agencije za mala in srednja podjetja 
(EASME) poteka zelo učinkovito. 
Program je sicer usmerjen k 
visokotehnološkim projektom, a bi morali 
njegovo metodologijo razširiti na vse vrste 
MSP, ki želijo razširiti poslovanje.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29b) Ukrepi programa COSME bi se 
morali osredotočiti tudi na sektorje, ki 
imajo znaten potencial rasti in socialni 
potencial ter kjer je visok delež MSP. 
Edinstven gospodarski sektor Unije, ki 
znatno prispeva k njenemu BDP in ki ga 
vzdržujejo predvsem MSP, je turizem. 
Unija bi morala še naprej izvajati ukrepe, 
s katerimi podpira posebnosti tega 
sektorja, in jih še pomnožiti.

Obrazložitev

Glede na težo turizma v evropskem okviru bi se moral program osredotočiti na ta sektor.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Evropski standardi igrajo 
pomembno vlogo na notranjem trgu. So 
izjemno pomembni za konkurenčnost 
podjetij, zlasti MSP. So bistveno orodje za 
podpiranje zakonodaje in politik Unije na 
številnih ključnih področjih, kot so 
energija, podnebne spremembe, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, trajnostna raba virov, 
inovacije, varnost proizvodov, varstvo 
potrošnikov, varnost delavcev in delovni 
pogoji ter starajoče se prebivalstvo, in 
imajo tako ugoden učinek na družbo kot 
celoto.

(30) Evropski standardi imajo na 
notranjem trgu pomembno vlogo. So
izjemno pomembni za konkurenčnost 
podjetij, zlasti MSP. So bistveno orodje za 
podpiranje zakonodaje in ciljev politik 
Unije na številnih ključnih področjih, kot 
so pospeševanje energetskega prehoda, 
boj proti podnebnim spremembam, 
varstvo okolja, boljša kakovost zraka, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, trajnostna raba in recikliranje 
virov, tehnološke in socialne inovacije, 
varnost proizvodov, varstvo potrošnikov, 
varnost delavcev in delovni pogoji ter 
starajoče se prebivalstvo, in imajo s tem
ugoden učinek na vso družbo.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) V vseh ustreznih pobudah in 
ukrepih, ki jih zajema program, bi bilo 
treba upoštevati načeli preglednosti in 
enakih možnosti. Pri teh pobudah in 
ukrepih bi bilo treba upoštevati tudi 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin vseh državljanov.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Program bi moral spodbujati 
sinergije in dopolnjevanje v zvezi z MSP 
ter podporo za podjetništvo v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta69. Poleg 
tega bo sklop za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta70, 
zagotavljal podporo z dolžniškim in 
lastniškim financiranjem, da se olajša 
dostop do finančnih sredstev za MSP in 
poveča njihova razpoložljivost. Program bi 
si poleg tega moral prizadevati za sinergije 
v okviru vesoljskega programa, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) […] 
Evropskega parlamenta in Sveta71, v zvezi 
s spodbujanjem MSP, da izkoristijo
prodorne inovacije in druge rešitve, razvite 
v okviru navedenega programa.

(65) Program bi moral spodbujati 
sinergije, dopolnjevanje in dodatnost v 
zvezi z MSP ter podporo za podjetništvo v 
okviru Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, vzpostavljenega z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta69. Poleg 
tega bo sklop za MSP sklada InvestEU, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta70, 
zagotavljal podporo z dolžniškim in 
lastniškim financiranjem, da se za MSP in 
mikropodjetja olajša dostop do finančnih 
sredstev ter poveča tudi njihova 
razpoložljivost. Pri programu bi si poleg 
tega morali prizadevati za sinergije v 
okviru vesoljskega programa, 
vzpostavljenega z Uredbo (EU) […] 
Evropskega parlamenta in Sveta71, in sicer 
v zvezi s spodbujanjem MSP, da bi 
izkoristila prodorne inovacije in druge 
rešitve, razvite v okviru teh programov.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018)0372.

70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018)0439.

71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018)0447.
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Obrazložitev

Dodano sklicevanje na dodatnost in mikropodjetja.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Program bi moral spodbujati 
sinergije in dopolnjevanje v zvezi s 
programom za digitalno Evropo, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta73, katerega 
namen je spodbujati digitalizacijo 
gospodarstva Unije in javnega sektorja.

(67) Program bi moral spodbujati 
sinergije in dopolnjevanje v zvezi s 
programom za digitalno Evropo, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta73, katerega 
namen je spodbujati digitalizacijo 
gospodarstva Unije in javnega sektorja ter 
pripomoči k večji kibernetski varnosti.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 final. 73 COM(2018)0434.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavi program za 
izboljšanje delovanja notranjega trga in 
konkurenčnosti podjetij, vključno z mikro, 
malimi in srednjimi podjetji, ter okvir za 
financiranje razvoja, priprave in 
izkazovanja evropske statistike v smislu 
člena 13 Uredbe (ES) št. 223/2009 (v 
nadaljnjem besedilu: program).

S to uredbo se vzpostavi program za 
izboljšanje delovanja notranjega trga in 
konkurenčnosti ter trajnostnosti podjetij, 
vključno z mikro, malimi in srednjimi 
podjetji, socialnimi podjetji ter 
podjetniškimi mrežami, ter okvir za 
financiranje razvoja, priprave in 
izkazovanja evropske statistike v smislu 
člena 13 Uredbe (ES) št. 223/2009 (v 
nadaljnjem besedilu: program).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) „socialno podjetje“ pomeni 
podjetje, za katero je socialni vpliv 
pomembnejši od ustvarjanja dobička za 
lastnike ali delničarje in ki na trgu 
zagotavlja blago in opravlja storitve, 
njegovo upravljanje pa je odgovorno in 
pregledno ter so vanj vključeni delavci, 
potrošniki in drugi deležniki;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) „lokalno javno podjetje“ pomeni 
malo lokalno podjetje, ki zagotavlja javne 
storitve in izpolnjuje merila za MSP ter 
opravlja pomembne naloge za lokalne 
skupnosti;

Obrazložitev

Lokalna javna podjetja so vrsta podjetniške dejavnosti s posebnimi značilnostmi, ki jih je 
treba v programu COSME ustrezno upoštevati.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) „podjetniške mreže“ pomeni 
povezovanje podjetnikov zaradi izvajanja 
skupnega projekta, v katerem dve ali več 
MSP skupaj izvajajo eno ali več 
gospodarskih dejavnosti, s katero želijo 
povečati svojo konkurenčnost na trgu.
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Obrazložitev

Podjetniške mreže so bistveni akterji na notranjem trgu.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike in podjetja, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), z 
izvrševanjem prava Unije, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov ter 
spodbujanjem zdravja ljudi, živali in rastlin 
ter dobrobiti živali, poleg tega pa tudi 
izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije;

(a) izboljšati konkurenčnost in 
delovanje notranjega trga z okrepitvijo 
lokalnih gospodarstev, odpraviti tržne 
neučinkovitosti in omogočiti izvrševanje 
pravnega okvira Unije, zaščititi in 
opolnomočiti državljane, potrošnike ter 
podjetja in njihovo delovno silo, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP) s 
prispevanjem k podnebnim ciljem in k 
trajnostni industrijski rasti ter tudi z 
ustvarjanjem ugodnih razmer za stabilno 
in kakovostno zaposlitev, z olajševanjem 
dostopa do trga in boljšim dostopom do 
finančnih sredstev, določanjem standardov 
ter spodbujanjem zdravja ljudi, živali in 
rastlin ter in zagotavljanjem dobrobiti 
živali; poleg tega pa tudi izboljšati 
sodelovanje med pristojnimi organi držav 
članic ter med pristojnimi organi držav 
članic in Komisijo ter decentraliziranimi 
agencijami Unije in tudi izmenjavo 
najboljših praks med njimi;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečati učinkovitost notranjega 
trga, omogočiti lažje preprečevanje in 
odstranjevanje ovir, podpirati razvoj, 
izvajanje in izvrševanje prava Unije na 
področjih notranjega trga blaga in storitev, 

(a) povečati učinkovitost notranjega 
trga, spodbujati lokalni gospodarski 
razvoj, omogočiti lažje preprečevanje in 
odpravljanje ovir, podpirati razvoj, 
izvajanje in izvrševanje prava Unije na 



AD\1166549SL.docx 29/44 PE627.879v02-00

SL

javnih naročil, nadzora trga ter na 
področjih prava gospodarskih družb, 
pogodbenega in nepogodbenega prava, 
preprečevanja pranja denarja, prostega 
pretoka kapitala, finančnih storitev in 
konkurence, vključno z razvojem orodij 
upravljanja;

področju notranjega trga blaga in storitev, 
socialnega gospodarstva, socialnega 
gospodarstva in socialnega podjetništva, 
javnih naročil, nadzora trga ter na področju
prava gospodarskih družb, pogodbenega in 
nepogodbenega prava, preprečevanja 
pranja denarja, prostega pretoka kapitala, 
finančnih storitev in konkurence, vključno 
z razvojem orodij upravljanja;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšati konkurenčnost podjetij s 
posebnim poudarkom na MSP ter z ukrepi, 
ki MSP ponujajo različne oblike podpore, 
omogočiti dostop do trgov, vključno z 
internacionalizacijo MSP, ugodnim 
poslovnim okoljem za MSP, 
konkurenčnostjo sektorjev, modernizacijo 
industrije in spodbujanjem podjetništva;

(b) okrepiti konkurenčnost in 
trajnostnost podjetij, s posebnim 
poudarkom na MSP, ter doseči dodatnost z 
ukrepi (programa COSME), pri katerih 
bodo izrecno upoštevane posebne potrebe 
teh podjetij, in sicer:

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) z nudenjem različnih oblik 
podpore MSP, s katerimi bi spodbujali 
rast, podpiranje in ustanavljanje tovrstnih 
podjetij, na primer s podjetniškimi 
mrežami, razvojem upravljavskih znanj in 
veščin ter s spodbujanjem ukrepov za 
razširitev poslovanja, zaradi česar bodo 
lažje dostopala do trgov in procesov 
internacionalizacije ter lažje tržila svoje 
proizvode in storitve;
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) s spodbujanjem ugodnega 
poslovnega okolja in okvira za MSP, z 
zmanjšanjem upravnega bremena, s 
povečanjem konkurenčnosti posameznih 
sektorjev, s posodobitvijo industrije in 
njeno digitalno preobrazbo, kar bo vse 
pomagalo ustvariti odporno, z viri 
gospodarno in energijsko učinkovito 
gospodarstvo;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – točka iii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) s spodbujanjem podjetniške 
kulture in prispevanjem k 
visokokakovostnemu usposabljanju 
zaposlenih v MSP;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b – točka iv (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) s spodbujanjem novih poslovnih 
priložnosti za MSP, v okviru katerih bi na 
ozemljih, kjer prihaja do strukturnih 
sprememb, te premagovali z usmerjenimi 
ukrepi in z drugimi inovativnimi oblikami 
ukrepov, na primer z delavskimi odkupi, s 
katerimi bi omogočili ustvarjanje novih 
delovnih mest in poslovno kontinuiteto.
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
4 088 580 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
5 514 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 
(6 211 000 000 EUR v tekočih cenah).

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 1 000 000 000 EUR za cilj iz 
člena 3(2)(b);

(a) 2 772 000 000 EUR v cenah iz leta 
2018 (3 122 000 000 EUR v tekočih 
cenah) za cilj iz člena 3(2)(b);

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, predvsem za 
dejavnosti pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja ter za 
izkoriščanje informacijskotehnoloških 
omrežij, ki se osredotočajo na obdelavo in 
izmenjavo podatkov, pa tudi za uporabo in 
razvoj korporativnih 
informacijskotehnoloških orodij.

3. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje programa, predvsem za 
dejavnosti pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja ter za 
izkoriščanje informacijskotehnoloških 
omrežij, ki se osredotočajo na obdelavo in 
izmenjavo podatkov, pa tudi za uporabo in 
razvoj korporativnih 
informacijskotehnoloških orodij. Skupni 
strošek upravne in tehnične podpore bo 
omejen, zato da bo lahko program čim 
bolj na voljo za financiranje ukrepov, ki 
sodijo med cilje programa, in sicer ta 
skupni strošek v nobenem primeru ne sme 
preseči 5 % skupnega proračuna iz člena 
4(1).
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Viri, dodeljeni državam članicam v 
okviru deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo zahtevo prerazporedijo na 
program. Komisija te vire izvršuje 
neposredno v skladu s točko (a) člena 62(1) 
finančne uredbe ali posredno v skladu s 
točko (c) navedenega člena. Če je to
mogoče, se ti viri uporabijo v korist 
zadevne države članice.

6. Viri, dodeljeni državam članicam v 
okviru deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo prostovoljno zahtevo 
prerazporedijo na program. Komisija te 
vire izvršuje neposredno v skladu s
točko (a) člena 62(1) finančne uredbe ali 
posredno v skladu s točko (c) navedenega 
člena. Če je mogoče, se ti viri uporabijo v 
korist zadevne države članice.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nepovratna sredstva v okviru programa se 
dodeljujejo in upravljajo v skladu z 
naslovom VIII finančne uredbe.

Nepovratna sredstva v okviru programa se 
dodeljujejo in upravljajo v skladu z 
naslovom VIII finančne uredbe. Komisija 
objavi programe dela, sprejete v zvezi z 
vsakim izmed specifičnih ciljev iz člena 
2(2), in navede višino nepovratnih 
sredstev, ki se jim dodelijo.

Obrazložitev

To je ustaljena praksa pri upravljanju programov EU.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 



AD\1166549SL.docx 33/44 PE627.879v02-00

SL

trga, vključno s podjetji, državljani in 
potrošniki, civilno družbo in javnimi 
organi, s pomočjo preglednih informacij in 
kampanjami ozaveščanja, izmenjavo 
najboljše prakse, spodbujanjem dobrih 
praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

trga, vključno s podjetji, zlasti 
mikropodjetji in MSP, državljani in 
potrošniki, civilno družbo in javnimi 
organi, s pomočjo preglednih informacij in 
kampanjami ozaveščanja, izmenjavo 
najboljše prakse, spodbujanjem dobrih 
praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljanje mehanizmov, s 
katerimi državljani, potrošniki, končni 
uporabniki, civilna družba in predstavniki 
podjetij iz Unije lahko prispevajo k 
političnim razpravam, politikam in 
postopkom odločanja, zlasti s podpiranjem 
delovanja zastopniških organizacij na 
nacionalni ravni in ravni Unije;

(b) zagotavljanje mehanizmov, s 
katerimi lahko državljani, potrošniki, 
končni uporabniki, civilna družba in 
predstavniki podjetij in delavcev iz Unije 
prispevajo k političnim razpravam, 
politikam in postopkom odločanja, zlasti s 
podpiranjem delovanja zastopniških 
organizacij na nacionalni ravni in ravni 
Unije;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavljanje različnih oblik 
podpore za MSP;

črtano

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljševanje dostopa MSP do 
trgov, podpora MSP pri obravnavi

(b) izboljševanje dostopa 
mikropodjetij, MSP in podjetniških mrež
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svetovnih in družbenih izzivov ter pri 
poslovni internacionalizaciji in krepitev 
vodilnega industrijskega položaja Unije v 
globalnih vrednostnih verigah, vključno z 
evropsko podjetniško mrežo;

do trgov, vključno s trgi zunaj Unije, 
podpora tem subjektom pri reševanju
svetovnih okoljskih, gospodarskih in 
družbenih izzivov in pri poslovni 
internacionalizaciji, omogočanje podpore 
zanje v vsem življenjskem ciklu ter
krepitev vodilnega podjetniškega in
industrijskega položaja Unije v globalnih 
vrednostnih verigah;

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obravnavanje tržnih ovir in 
upravnega bremena ter ustvarjanje 
ugodnega poslovnega okolja za 
opolnomočenje MSP, da izkoristijo 
notranji trg;

(c) obravnavanje tržnih ovir in 
zmanjšanje upravnega bremena, vključno z 
odpravo ovir za ustanovitev podjetja in 
začetek poslovanja, ter ustvarjanje 
ugodnega poslovnega okolja, v katerem 
bodo lahko mikropodjetja in MSP
izkoristila notranji trg, vključno z 
dostopom do financiranja; vse to tudi ob 
zagotavljanju ustreznih programov 
usmerjanja, mentorstva in programi 
inštruiranja ter na znanju temelječih 
poslovnih storitev;

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanje rasti podjetij, vključno 
z razvojem znanja in spretnosti, ter 
industrijsko preoblikovanje v proizvodnem 
in storitvenem sektorju;

(d) spodbujanje razvoja in rasti 
trajnostnih podjetij, ozaveščanje o 
zakonodaji Unije med mikropodjetji in 
MSP, vključno z okoljsko in energetsko 
zakonodajo EU, nadgradnja njihovih 
znanj in spretnosti ter razvoj kvalifikacij, 
omogočanje novih poslovnih modelov in z 
viri gospodarnih vrednostnih verig, ki 
bodo podpirali industrijsko, tehnološko in 
organizacijsko preoblikovanje v 
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proizvodnem in storitvenem sektorju;

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpiranje konkurenčnosti podjetij 
in celotnih gospodarskih sektorjev ter 
pomoč MSP pri uvajanju inovacij in 
sodelovanju v vrednostnih verigah s 
pomočjo strateškega povezovanja 
ekosistemov in grozdov, vključno s skupno 
pobudo grozdov;

(e) povečanje konkurenčnosti in 
trajnosti podjetij in celih gospodarskih 
sektorjev ter pomoč mikropodjetjem in 
MSP pri uvajanju tehnoloških, 
organizacijskih in socialnih inovacij, pri 
krepitvi družbene odgovornosti podjetij in
pri sodelovanju v vrednostnih verigah s 
pomočjo strateškega povezovanja 
ekosistemov in grozdov, vključno s skupno 
pobudo grozdov;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spodbujanje podjetniškega 
poslovnega okolja in podjetniške kulture, 
tudi z mentorskim programom za nove 
podjetnike, ter podpiranje zagonskih 
podjetij ter trajnosti in razširitve
poslovanja.

(f) spodbujanje podjetniškega 
poslovnega okolja in podjetniške kulture, 
tudi z razširjenim mentorskim programom 
za nove podjetnike, ter podpiranje 
zagonskih podjetij ter trajnosti in širitve
poslovanja, s posebno pozornostjo za 
potencialne nove podjetnike (na primer 
mlade, ženske) in druge posebne ciljne 
skupine, na primer socialno prikrajšane 
in ranljive skupine.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija lahko podpre naslednje 
posebne ukrepe v podporo odstavkom od 
(a) do (f) za:

i. pospeševanje, podpiranje in širjenje 
svetovalnih storitev prek evropske 
podjetniške mreže za zagotavljanje 
celovitih podpornih poslovnih storitev 
„vse na enem mestu“ za MSP v Uniji, ki 
želijo raziskati priložnosti na notranjem 
trgu in v tretjih državah, in z 
nadzorovanjem, da se bodo pri tem v vseh 
državah članicah zagotavljale primerljivo 
kakovostne storitve;

ii. podpiranje vzpostavljanja podjetniških 
mrež;

iii. podpiranje in širjenje programov 
mobilnosti za nove podjetnike (Erasmus 
za mlade podjetnike), da bi si okrepili 
zmožnosti za razvijanje podjetniškega 
znanja, spretnosti in naravnanosti ter 
izboljšali svoje tehnološke zmogljivosti in 
znanje o vodenju podjetja;

iv. podpiranje rasti in širitve MSP s 
projekti za obsežnejšo razširitev 
poslovanja na podlagi tržnih priložnosti 
(instrument za razširitev podjetij MSP);

v. podpiranje specifičnih sektorskih 
dejavnosti, za katere sta značilna velik 
delež mikropodjetij in MSP ter visok 
prispevek k BDP Unije, na primer 
turizma.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Ukrepi iz odstavka 3a (novo), ki se 
izvajajo v okviru evropske podjetniške 
mreže, lahko med drugim zajemajo:
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(i) lajšanje internacionalizacije MSP in 
iskanja poslovnih partnerjev na 
notranjem trgu, čezmejno poslovno 
sodelovanje pri raziskavah in razvoju ter 
partnerstva za prenos tehnologije, znanja 
in inovacij;

(ii) zagotavljanje informacij, usmerjanja 
in personaliziranega svetovanja v zvezi s 
pravom EU, možnostmi za financiranje in 
pobudami Unije, ki vplivajo na 
poslovanje, vključno z vidiki obdavčitve, 
lastninskih pravic, okoljskih in 
energetskih obveznosti, delovnega prava 
in socialne varnosti;

(iii) lajšanje dostopa MSP do strokovnega 
znanja na področju okolja, podnebja, 
energijske učinkovitosti in poslovne 
uspešnosti;

(iv) krepitev sodelovanja mreže z drugimi 
informacijskimi in svetovalnimi mrežami 
v Uniji in državah članicah, zlasti z mrežo 
evropskih služb za zaposlovanje (EURES), 
vozlišči Unije za inovacije in svetovalnim 
vozliščem InvestEU.

Storitve, ki jih mreža izvaja v imenu 
drugih programov Unije, se financirajo iz 
teh programov.

Komisija prednostno obravnava ukrepe v 
okviru mreže, ki so namenjeni izboljšanju 
tistih delov ali elementov mreže, ki ne 
dosegajo minimalnih standardov, da bi 
mikropodjetjem in MSP po vsej Evropski 
uniji zagotovila enovito podporo.

Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi kazalnike in minimalne 
standarde za merjenje učinka mreže pri 
uresničevanju posebnih ciljev in 
učinkovitosti ukrepov programa COSME.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 21(2).

Na Komisijo se v skladu s členom 20 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov za dopolnitev z 
dodatnimi oblikami podpore MSP, ki sicer 
v tem odstavku še niso predvidene.
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Pri teh delegiranih aktih so upoštevani 
cilji te uredbe, zlasti cilji programa 
COSME iz člena 3(2).

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravni subjekti s sedežem v tretji državi, 
ki ni pridružena programu, lahko 
sodelujejo v naslednjih ukrepih:

Komisija lahko pravnim subjektom s 
sedežem v tretji državi, ki ni pridružena 
programu, dovoli sodelovanje v naslednjih 
ukrepih:

Obrazložitev

Ta instrument mora biti osredotočen na zagotavljanje podpore predvsem evropskim 
upravičencem. V korist evropskih MSP in potrošniških organizacij je mogoče dopustiti 
nekatere izjeme za subjekte s sedežem v tretjih državah, vendar bi bilo treba o tem odločati za 
vsak primer posebej.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila za ocenjevanje in dodelitev Ocenjevanje

Obrazložitev

Ta člen se dejansko nanaša samo na ocenjevanje.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

lahko prejemajo podporo iz Evropskega lahko prejemajo podporo iz Evropskega 
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sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega 
sklada, Evropskega socialnega sklada plus 
ali Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja v skladu z odstavkom 5 
člena [67] Uredbe (EU) XX [uredba o 
skupnih določbah] in členom [8] Uredbe 
(EU) XX [o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike], če 
so takšni ukrepi skladni s cilji zadevnega
programa. Uporabljajo se pravila iz sklada, 
ki zagotavlja podporo.

sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega 
sklada, Evropskega socialnega sklada plus 
ali Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja v skladu z odstavkom 5 
člena [67] Uredbe (EU) XX [uredba o 
skupnih določbah] in členom [8] Uredbe 
(EU) XX [o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike] ali 
Uredbo (EU) XX [o vzpostavitvi programa 
za digitalno Evropo], zlasti pri cilju glede 
naprednih digitalnih znanj in spretnosti, 
če so ti ukrepi skladni s cilji posameznega
programa. Uporabljajo se pravila sklada, ki 
zagotavlja podporo.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba usklajevanje s programom za digitalno Evropo, da se vzpostavi celovita 
strategija EU za MSP.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi programe dela, ki 
zajemajo ukrepe iz programa COSME, in 
poskrbi za veljavnost posebnega cilja iz 
člena 3(2)(b). Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 21(2). Program dela poleg 
elementov iz odstavka 1 vključuje tudi:

(i) navedbo zneska, dodeljenega vsakemu 
izmed ukrepov, za katere je predvideno 
financiranje;

(ii) okvirni časovni razpored izvajanja;

(iii) sklice na druge ukrepe na ravni 
Unije, ki se izvajajo v okviru drugih 
programov ali ukrepov Unije in ki bi bili 
lahko zanimivi za MSP in mrežo.

Program dela in ukrepi se objavijo tudi na 
spletnih straneh posameznih kontaktnih 
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točk znotraj mreže, če so na voljo. To je 
pomembno zlasti za ukrepe, ki se 
nanašajo na MSP.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija do konca januarja 2021 
pripravi okvirni program, ki bo vseboval 
časovni razpored za programe dela in 
razpise, njihove teme in dodeljeno 
financiranje ter druge podrobnosti, ki so 
potrebne za zagotovitev preglednosti in 
predvidljivosti za ves čas trajanja 
programa ter za večjo kakovost projektov.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ocene se opravijo pravočasno, da 
prispevajo k postopku odločanja.

1. Ocene se opravijo pravočasno, 
vendar vsaj vsaki dve leti, da prispevajo k 
postopku odločanja, in sicer vsaj vsaki dve 
leti.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena programa se opravi, 
ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 
programa, vendar najpozneje v štirih letih 
od začetka izvajanja programa.

2. Vmesna ocena programa se opravi, 
ko je na voljo dovolj informacij o 
njegovem izvajanju na podlagi 
spremljanja, opravljenega v skladu s 
členom 20, vendar najpozneje v štirih letih 
po začetku izvajanja programa. Pri tem je 
zajeto tudi poglobljeno ovrednotenje 
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postopkov, ciljev in meril upravičenosti za 
tekoče obdobje financiranja. Na podlagi 
rezultatov vmesne ocene se predlagajo 
priporočila za pregled programa.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije (zlasti pri promoviranju 
ukrepov in njihovih rezultatov) z 
zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in 
sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 
različnemu občinstvu, vključno z mediji in 
javnostjo.

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
poslujejo pregledno, potrdijo izvor in 
zagotovijo prepoznavnost financiranja 
Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in 
njihovih rezultatov) z zagotavljanjem 
jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno 
usmerjenih informacij različnemu 
občinstvu, vključno z mediji in javnostjo
na lokalni ravni.

Obrazložitev

Poskrbeti je treba, da bodo rezultati programa prepoznavni v lokalnih skupnostih, da se 
poveča ozaveščenost o prispevku EU k blaginji evropske družbe.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga IV – stolpec 2 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 – Število MSP, ki prejemajo podporo 1 – Število MSP, ki prejemajo podporo 
programa in mreže

2 – Število podjetij s podporo, ki so 
sklenila poslovna partnerstva

2 – Število podjetij s podporo, ki so 
sklenila poslovna partnerstva

2a – Število podjetnikov, ki uporabljajo 
programe mentorstva in mobilnosti

2b – Zmanjšanje stroškov ustanovitve 
podjetja za MSP

2c – Število ustvarjenih podjetniških mrež 
v primerjavi z izhodiščnim stanjem
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2d – Število držav članic, ki uporabljajo 
test za MSP

2e – Občutno višje število držav članic z 
enotno kontaktno točko za ustanovitev 
podjetja

2f – Povečanje deleža MSP, ki izvažajo, in 
povečanje deleža MSP, ki izvažajo izven 
Unije, v primerjavi z izhodiščnim stanjem

2g – Občutno večje število držav članic, ki 
udejanjajo podjetniške rešitve, usmerjene 
v potencialne, nove in mlade podjetnike in 
podjetnice ter druge posebne ciljne 
skupine, v primerjavi z izhodiščnim 
stanjem

2h – Večji delež državljanov Unije, ki se 
želijo odločiti za samozaposlitev, v 
primerjavi z izhodiščnim stanjem

2i – Uspešnost MSP glede trajnosti, ki se 
med drugim meri z večjim deležem 
unijskih MSP, ki razvijajo proizvode 
trajnostnega modrega gospodarstva in 
zelene proizvode1a in storitve, ter z 
izboljšano učinkovitostjo glede virov (kar 
lahko zajema energijo, materiale ali vodo, 
recikliranje itd.) v primerjavi z 
izhodiščnim stanjem

*vsi kazalniki se primerjajo z aktualnim 
stanjem za leto 2018.

__________________

1a Ekološki proizvodi in storitve so 
proizvodi in storitve, katerih prevladujoča 
funkcija je zmanjšati okoljsko tveganje ter 
čim bolj omejiti onesnaževanje in porabo 
virov. Vključeni so tudi proizvodi z 
okoljskimi značilnostmi (okoljsko 
primerno zasnovani, z znakom za okolje, 
ekološko pridelani in z znatno vsebnostjo 
recikliranih materialov). Vir: Flash 
Eurobarometer 342, „MSP, učinkovita 
raba virov in zeleni trgi“.
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