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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da mala in srednje velika podjetja igrajo temeljno vlogo v evropskem 
gospodarstvu, spodbujajo družbeno stabilnost in so izjemno pomembna za zagotavljanje 
hitrejše in trajnostne rasti, večje fleksibilnosti in kakovostnejših delovnih mest ter za 
ustvarjanje večjih možnosti za usposabljanje; v zvezi z obvladovanjem pojava selitve 
proizvodnje in posledične brezposelnosti poudarja, da mala in srednje velika podjetja 
predstavljajo zelo pomembno vez med proizvodnjo in njeno lokalno razsežnostjo;

2. glede tega meni, da se sredstva Skupnosti ne bi smela uporabljati za spodbujanje selitve 
proizvodnje podjetij, ki povzroča izgubo delovnih mest;

3. opozarja, da novo partnerstvo za rast in zaposlovanje še posebej poudarja potrebo po 
izboljšanju poslovnega okolja, k čemur bi pripomoglo ustrezno priznanje in spodbude za 
obstoječe tipe industrijskih con in skupin, med drugim tudi iz evropskih programov, pa 
dejansko upoštevanje njegovih značilnosti, problemov in pričakovanj; partnerstvo 
poudarja tudi potrebo po tem, da se poslovnemu okolju zagotovi ustrezna podpora, 
mogoče ne toliko v obliki subvencij kot s tem, da podjetjem pomaga pri samopomoči;

4. opozarja, da so mala in srednje velika podjetja glavni steber gospodarske in socialne 
kohezije, saj v Uniji zaposlujejo več kot 75 milijonov ljudi in v nekaterih industrijskih 
sektorjih predstavljajo do 80 % delovnih mest; poudarja, da bi bilo treba povečati dostop 
malih in srednje velikih podjetij do možnosti s področja raziskav in razvoja, kar bi 
spodbudilo gospodarsko rast in inovativnost, prispevalo h kakovostnejšim delovnim 
mestom in zmanjšalo brezposelnost, še zlasti med mladimi; poziva Komisijo, da spodbuja 
izmenjavo dobre prakse med državami članicami pri vzpostavljanju podjetniških skupin; 
pri tem izpostavlja pomen okrepljenega sodelovanja med malimi in srednje velikimi 
podjetji in univerzami ter (zasebnimi) raziskovalnimi inštituti, pa tudi pomen večjih in 
kakovostnejših vlaganj v prenos tehnologije in usposabljanje;

5. meni, da je zelo pomembno spodbuditi vlaganja malih in srednje velikih podjetij v 
človeški kapital, saj bi to prispevalo k boljši zaposljivosti delavcev in večji 
produktivnosti; priznava, da so potrebni posebni programi in ukrepi s področja 
usposabljanja, ki bi spodbudili podjetniško dejavnost malih in srednje velikih podjetij, 
vključno z usposabljanjem na kraju samem;

6. poudarja, da je treba v okviru skupne družbene odgovornosti in evropske strategije za 
trajnostni razvoj spodbujati tista mala in srednje velika podjetja, ki se poslužujejo okolju 
prijaznih praks;

7. poudarja pomen sprejetega sklepa o vključitvi načela "prednosti malim in srednje velikim 
podjetjem" ("think small first") v vse politike Skupnosti in zahteva, da se to merilo 
upošteva dosledno in transparentno, zlasti če upoštevamo dejstvo, da se kar 99 % podjetij 
v Evropski uniji uvršča med mala in srednje velika podjetja; meni, da je z ozirom na 
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vlogo, ki jo imajo mala in srednje velika podjetja pri gospodarskem razvoju in inovacijah, 
in z oziroma na njihov tržni delež nujno, da prejmejo celovito podporo;

8. priznava velik pomen informiranja; poudarja, da so mala in srednje velika podjetja 
pogosto malo ali slabo informirana (ali pa preveč na splošno) o Uniji in njenih 
dejavnostih; ugotavlja, da se povsem upravičeno pritožujejo nad temi 
"dezinformacijami", kot tudi nad nekaterimi učinki politik Unije, o katerih niso 
informirana v primernem času; s tem v zvezi poudarja, da je potrebno nameniti 
pomembno vlogo evropskim informacijskim centrom (EIC), katerim doslej ni uspelo 
ponuditi storitev, ki bi ustrezala pričakovanjem in potrebam evropskih podjetij, zlasti ker 
velika večina malih in srednje velikih podjetij ne ve za njihov obstoj; 

9. poudarja, da je zato treba izvesti oceno dela mreže EIC, jo izboljšati in preoblikovati, da 
bi postala bolj učinkovita tako na operativni ravni kot pri ponujenih ukrepih, kar bi dalje 
prispevalo k bolj ciljnemu in hitrejšemu delovanju. Centri EIC bi se morali preoblikovati 
v centre za pomoč po načelu "vse na enem mestu" ("one stop trouble shooting shops") za 
vsa mala in srednje velika podjetja, ki se srečujejo z ovirami na notranjem trgu; meni, da 
bi evropski informacijski centri morali prevzeti vlogo dejanskega posrednika med malimi 
in srednjimi podjetji in državami članicami, pri čemer bi k posameznim problemom 
pristopali tako, da bi zakonodajo Skupnosti uporabili kolikor je mogoče praktično in 
pragmatično; priznava, da bodo za dosego teh ciljev centri EIC potrebovali več sredstev;

10. poziva Komisijo, da aktivno spodbuja razpoznavnost centrov EIC, in poudarja, da bi 
morala mala in srednje velika podjetja imeti lažji in brezplačen dostop do informacij, 
storitev in nasvetov EIC ne glede na to, ali so včlanjeni v organizacije, ki izvajajo 
funkcije EIC, ali ne; poziva Komisijo, da poskrbi za to, da EIC na sezname malih in 
srednje velikih podjetij vključijo tudi tista izven gostiteljskih organizacij; meni, da je zelo 
pomembno, da Komisija zastavi ambiciozne cilje pri tem, da bi mala in srednje velika 
podjetja, tudi tista, ki niso včlanjena v gostiteljske organizacije, v večji meri uporabljala 
in poznala EIC;

11. meni, da bi si bilo treba prizadevati za to, da bi se mreže, s katerimi upravlja Evropska 
unija, združile, saj so prilagojene potrebam malih in srednje velikih podjetij (npr. 
evropski informacijski centri in inovacijski relejni centri); meni, da bi bile te skupine 
mrež npr. lahko vključene v poklicna združenja malih in srednje velikih podjetij;

12. meni, da je za mala in srednje velika podjetja ter mikropodjetja pomembno, da izrazitejše 
vloge ne dobi le zagotavljanje informacij, ampak tudi prenos najboljših praks; zato meni, 
da je prenos poslovnega znanja, vključno z znanjem, potrebnim za razpisne postopke, 
prednostno področje;

13. meni, da je nujno, da mala in srednje velika podjetja v zvezi s financiranjem ali 
poslovnimi tveganji dobijo izčrpne in zanesljive informacije o možnih oblikah delitve 
tveganja;

14. meni, da mala in srednje velika podjetja v nesorazmernem obsegu nosijo težo 
birokratskih in drugih ovir na notranjem trgu; poziva Komisijo, da si še naprej prizadeva 
za odpravo teh ovir, pri čemer je zelo pomembno, da Komisija sistematično in brez 
odlašanja začne izvajati postopek ugotavljanja kršitev iz člena 226 pogodbe ES proti 
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vsem tistim državam članicam, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz pogodbe ES in zlasti 
njenih členov o notranjem trgu, vključno tistih, ki se nanašajo na skupne carinske tarife, 
prost pretok storitev in pravila, ki urejajo obdavčevanje;

15. zaveda se, da je za mala in srednje velika podjetja treba zagotoviti izčrpnejše informacije 
o postopkih za ugotavljanje kršitev in dostop do njih, ter poziva Komisijo, da pripravi 
oceno o tem, kako lahko mala, srednje velika in velika podjetja ter z njimi povezane 
interesne skupine dostopajo do postopkov za ugotavljanje kršitev in kako jih uporabljajo; 
poziva Komisijo, da o rezultatih ocene poroča Parlamentu;

16. poziva Komisijo, naj omogoči lažji dostop malih in srednje velikih podjetij ter 
mikropodjetij do okvirnih programov in strukturnih skladov, saj lahko ti instrumenti v 
mnogih regijah igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju podjetništva in podjetniških 
sposobnosti; poziva Komisijo, da spremlja dostopanje malih in srednje velikih podjetij do 
sredstev Skupnosti in o tem poroča Parlamentu; ugotavlja, da cilji glede sodelovanja 
malih in srednje velikih podjetij v okvirnem raziskovalnem programu niso bili doseženi; 
Komisijo in države članice poziva, da zagotovijo večjo udeleženost malih in srednje 
velikih podjetij v programih Skupnosti, poenostavijo postopke za prijavo, znižajo stroške 
ob prijavi in skrajšajo čakalne dobe; meni, da bi bilo treba med posebnimi cilji, ki jih 
mora določiti Komisija, izpostaviti vprašanje zaposlovanja delavcev s posebnimi 
potrebami, žensk in dolgotrajno brezposelnih. V ta namen predlaga, da se v programih 
predvidi posebno financiranje usposabljanja zgoraj omenjenih oseb oziroma manj 
privilegiranih kategorij delavcev;

17. poudarja potrebo po boljšem financiranju za mala in srednje velika podjetja in potrebo po 
lažjem dostopanju do kapitala, tj. tako do strukturnih skladov kot za njih ugodnih 
kapitalskih tokov, zlasti tistih, ki omogočajo prožno mikrofinanciranje dejavnosti s 
področja raziskav in tehnološkega razvoja in novih podjetij, podjetij, ki jih ustanovijo 
ženske, ali družinskih podjetij; meni še, da je treba razvijati tiste oblike pomoči, ki 
prispeva k pravilnemu izvrševanju vse strožjih okoljskih in socialnih predpisov;

18. meni, da mora novi pristop pri vodenju politike za mala in srednje velika podjetja 
zagotavljati pobude in akcije, ki bodo usmerjene zlasti v krepitev na novo ustanovljenih 
družinskih in ženskih podjetij, še posebej če ta ležijo v zapostavljenih, goratih regijah, na 
otokih ali v redko naseljenih regijah EU;

19. ponovno opozarja, da so okorni birokratski postopki huda ovira za mala podjetja; 
pozdravlja cilj Komisije, po katerem naj bi se birokratski postopki v Evropi zmanjšali za 
25 %, a poziva k takojšnjemu izvajanju učinkovite metode za ocenjevanje stroškov in 
upravnih posledic zakonodaje EU; poudarja, da morajo biti administrativne obremenitve 
za mala in srednje velika podjetja sorazmerne in nujno potrebne ter da bi bilo treba za vso 
zakonodajo, sprejeto na ravni Unije, izdelati presojo vpliva v skladu z 
medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje;

20. poudarja, da so neplačani stroški ena večjih ovir za samostojne podjetnike in 
mikropodjetja, ki pogosto ne ustvarjajo delovnih mest, ker ne morejo izpolniti s tem 
povezanih administrativnih zahtev; opozarja, da člen 137(2)(b) pogodbe ES predvideva, 
da se direktive s področja socialne zaščite in zaščite delavcev "izogibajo uvajanju 
upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj 
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malih in srednjih podjetij"; poziva Komisijo in Svet, da takšna podjetja, če je to možno, v 
večji meri izvzameta iz nekaterih določb, kot so naprimer obveznosti glede sporočanja 
podatkov in vodenja dokumentacije; 

21. se zaveda, da je zmanjševanje birokratskih postopkov v veliki meri stvar držav članic, in 
spodbuja Komisijo, naj države članice s pomočjo primerov že preskušenih postopkov in 
primerjalnih vrednosti opozori na potrebo po deregulacijskih ukrepih;

22. meni, da trg javnih naročil predstavlja edinstveno priložnost za mala in srednje velika 
podjetja in zato poziva Komisijo in države članice, naj preučijo možnost, da bi malim in 
srednje velikim podjetjem, zlasti tistim, ki delujejo v kmetijskem sektorju, v prihodnje 
omogočili predložitev skupnih ponudb;

23. meni, da bi politika podpore malim in srednje velikim podjetjem spodbudila dejansko 
kohezijo in vključevanje v Uniji, saj moramo upoštevati sorazmerno majhnost in 
(pogosto družinsko) naravo evropskih podjetij, ki pa pomagajo ustvarjati ugodno okolje 
tudi za prikrajšane delavce; zato poudarja, da bi morala evropska zakonodaja ustrezno 
upoštevati dejstvo, da mala in srednje velika podjetja zagotavljajo zaslužek za preživetje, 
preprečujejo odseljevanje prebivalcev, krepijo lokalne skupnosti in zmanjšujejo revščino; 
v prihodnje bo zato treba poleg gospodarske zakonodaje pripraviti skupne evropske 
smernice za pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri krepitvi družbene kohezije; 
poziva, da bi bilo treba kot del teh smernic nameniti posebno podporo ustvarjanju in 
ohranjanju mikropodjetij, s čimer bi spodbudili vključevanje skupin, ki trpijo zaradi 
diskriminacije in neugodnega položaja, pa specifičnih etničnih skupin, ter ponovno 
vključevanje tistih, ki so bili odrinjeni na rob družbe, in tako prispevati k boju proti 
revščini; 

24. ceni, da si Komisija prizadeva za dialog in spodbujeno redno posvetovanje z malimi in 
srednje velikimi podjetji in njihovimi predstavniškimi organizacijami, in poziva, naj to 
postane redna praksa, ki bo omogočala sodelovanje evropskih podjetij – zlasti preko 
njihovih poslovnih združenj – ne le pri izvajanju programov Skupnosti, ampak tudi pri 
njihovem razvijanju; ugotavlja, da je posvetovanje, kakršno poteka sedaj, za mala in 
srednje velika podjetja problematično, saj časovna omejitev osmih tednov organizacijam, 
ki zastopajo mala in srednje velika podjetja, ne dopušča dovolj časa, da bi zbrale stališča 
in jih predložile; poziva Komisijo, naj to omejitev nujno ponovno preuči;

25. poziva Komisijo in države članice, da organizacijam, ki zastopajo mala in srednje velika 
podjetja, omogočijo večje sodelovanje v evropskem socialnem dialogu; poudarja, da je 
velikega pomena, da se v socialnem dialogu na evropski in nacionalni ravni, sedaj 
zasnovanem glede na stanje v velikih podjetjih in glede na položaj njihovih zaposlenih, 
začno upoštevati specifične značilnosti malih in srednje velikih podjetij; opozarja, da je 
enako pomembno, da države članice mala in srednje velika podjetja spodbujajo k 
oblikovanju neodvisnih predstavniških struktur;

26. poudarja, da je za povečanje stopnje zaposlenosti in števila mest, namenjenih 
usposabljanju, nujna vzpostavitev boljše mreže, ki bo podjetja združevala okoli platform 
za inovacije na področju procesov in proizvodov: ta mreža naj bi se vzpostavila z ukrepi, 
ki bodo upoštevali težave malih in srednje velikih podjetij pri pridobivanju kreditov in 
dostopanju do spodbujevalnih programov.
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27. izraža prepričanje, da bi morali vsi ukrepi v podporo malih in srednje velikih podjetij 
veljati za samozaposlene, zlasti glede raznih možnosti v sistemih socialnega varstva, 
koristi iz tega naslova in preprečevanja tveganj, povezanih z delom;

28. priporoča, naj si države članice kolikor je mogoče prizadevajo za oblikovanje 
zakonodajnega okvira, ki bo malim in srednje velikim podjetjem zagotavljal fleksibilno 
zaposlovanje brez poseganja v vidike socialne varnosti;

29. poudarja potrebo po dokončnem oblikovanju notranjega trga in države članice poziva, da 
spodbujajo prosti pretok delavcev in na ta način prispevajo k doseganju tega skupnega 
cilja;

30. opozarja na nujno potrebo po okrepitvi sodelovanja med regijami, ki se srečujejo z 
enakimi težavami in izzivi; v ta namen je treba podjetja, ki delujejo v takšnih regijah, 
spodbuditi k oblikovanju mrež, da bi vzpostavili in izvajali politike, ki bodo ustrezale 
njihovim specifičnim zahtevam;

31. opozarja, da je neprekinjeno vlaganje energije v spodbujanje podjetništva ključnega 
pomena, zlasti ob demografskih spremembah v Evropi v naslednjih desetih letih, ko se bo 
tretjina podjetnikov upokojila; poziva Komisijo, naj državam članicam olajša medsebojno 
izmenjavo dobrih praks na tem področju, na primer z obravnavo shem "srebrnega 
podjetništva" za starejše, z razmišljanjem, kako bi bolje spodbudili mlade k ustanavljanju 
podjetja, in zlasti s spodbujanjem podjetnic, pri čemer se bo morda treba posvetiti tudi 
ukrepom za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;
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