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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska mala in srednja podjetja so se izkazala za glavno gonilno silo pri doseganju rasti in 
zagotavljanju več in boljših delovnih mest povsod po Uniji. So v središču strategije Evropa 
2020, preko njih bo možno doseči cilje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. To je še 
posebej pomembno v sedanjih gospodarskih razmerah. Mala in srednja podjetja lahko 
omogočijo izhod iz sedanje gospodarske krize in krize zaposlovanja. Konec koncev so med 
letoma 2002 in 2010 ustvarila kar 85 % vseh novih delovnih mest v EU.

Da bodo mala in srednja podjetja lahko dosegla te visoko zastavljene cilje, jim mora EU 
nuditi pomoč, tako v političnem smislu kot tudi pri proračunu. EU sedaj nosi veliko 
odgovornost, da se spoprime s političnimi neuspehi in pomanjkljivostmi trga, ki so resno 
ogrozili konkurenčnost malih in srednjih podjetij, in omogoči, da bodo ta podjetja lahko v 
celoti izkoristila svoj potencial za rast. To pomeni, da bo treba za vsa mala in srednja podjetja 
skrajšati upravne postopke, zmanjšati upravno breme in izboljšati dostop do financ in trgov. 
Da bi za naštete izzive našla učinkovite rešitve, izboljšala okvirne pogoje za podjetja v EU in 
spodbudila podjetništvo, je Komisija v sklopu naslednjega večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 predstavila program za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME). 

Predlagani skupni proračun za program COSME znaša 2,5 milijarde EUR. Ob upoštevanju 
zelo napornih pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru, ki še potekajo, bi 
pripravljavec mnenja rad poudaril, da tudi v primeru omejevanja sredstev kakršno koli 
zmanjšanje za programe, kakršen je COSME, ne bo upravičeno, ker so ti programi bistveni za 
evropsko konkurenčnost in zaposlovanje. Meni celo, da si ni mogoče predstavljati, da bi bila 
lahko finančna sredstva za program COSME realno gledano manjša od sredstev, ki so sedaj 
dodeljena programu za konkurenčnost in inovativnost. Podobno – in da se za to področje 
zagotovi čim več sredstev – se odločno zavzema, naj se temu programu namenijo tudi zneski 
morebitnih glob, ki jih Komisija naloži podjetjem, ki ne spoštujejo zakonodaje EU o 
konkurenci. 

V okviru novega programa bi bilo treba poseben poudarek dati mladim podjetnikom. 
Pripravljavec mnenja predlaga, da se v program COSME kot posamezen ukrep vključi 
pobuda Erasmus za mlade podjetnike. Ta program, ki ga je Evropski parlament prvotno 
predlagal kot pripravljalni ukrep, se v zadnjih letih uspešno izvaja in mladim podjetnikom 
omogoča, da se učijo in svoje znanje nadgrajujejo z izkušnjami in dobrimi praksami v drugih 
državah članicah. Erasmus za mlade podjetnike, ki predstavlja pravo zgodbo o uspehu, si v 
novem programu zasluži posebno mesto, da bo služil razvijanju podjetniških spretnosti in 
podjetniškega duha med mladimi ljudmi.

Kar zadeva povračila iz finančnih instrumentov po programu COSME, pripravljavec mnenja 
v celoti podpira predlog Komisije, da bodo prihodki in povračila, ustvarjeni s finančnim 
instrumentom, dodeljeni temu finančnemu instrumentu. Po njegovem mnenju lahko 
multiplikacijski učinek teh instrumentov zagotovi bolj obstojno in vzdržno prihodnost za mala 
in srednja podjetja. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva iz 
zakonodajnega predloga zgolj okvirne 
navedbe za zakonodajni organ in jih ni 
mogoče dokončno določiti, dokler ne bo 
dosežen dogovor o uredbi o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo; ponovno poudarja, da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, da bo 
Unija lahko uresničila svoje sedanje 
politične prednostne naloge in nove 
naloge iz Lizbonske pogodbe ter se 
odzvala na nepredvidene dogodke; poziva 
Svet, naj jasno opredeli, katere od 
njegovih političnih prednostnih nalog ali 
projektov je mogoče povsem opustiti kljub 
njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti, če se ne strinja s tem 
pristopom; poudarja, da se lahko kljub 
povečanju ravni sredstev naslednjega 
večletnega finančnega okvira za najmanj 
5 % v primerjavi z letom 2013 za 
doseganje dogovorjenih ciljev Unije, za 
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obveznosti in načelo solidarnosti Unije 
nameni le omejen finančni prispevek.
_______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. ponovno potrjuje svoje stališče iz 
resolucije z dne 8. junija 2011, da bi bilo 
treba v naslednjem večletnem finančnem 
okviru nameniti večjo podporo za vse 
programe in instrumente, ki pospešujejo 
MSP, zlasti za ta program in za Akt za 
mala podjetja;

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) izdatke Unije in sredstva držav članic 
za spodbujanje konkurenčnosti podjetij in 
MSP bi bilo treba bolje usklajevati, da bi 
zagotovili medsebojno dopolnjevanje, 
večjo učinkovitost in prepoznavnost, pa 
tudi da bi se dosegle boljše proračunske 
sinergije; finančna sredstva, namenjena 
Programu za konkurenčnost podjetij in 
MSP (program COSME), realno ne bi 
smela biti manjša od sredstev, ki so 
dodeljena Okvirnemu programu za 
konkurenčnost in inovacije.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Sredstva iz glob, ki jih Komisija 
naloži podjetjem, ki ne upoštevajo 
zakonodaje EU o konkurenci, bi se 
morala programu pripisati kot dodatek k 
zagotovljenim finančnim sredstvom.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Program bi moral obravnavati zlasti 
MSP, kot so določena v Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij. Posebno pozornost je treba 
nameniti mikro podjetjem, podjetjem, ki se 
ukvarjajo z obrtniškimi dejavnostmi, in
socialnim podjetjem. Pozornost pa je treba 
tudi nameniti posebnim značilnostim in 
zahtevam mladih podjetnikov, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim 
skupinam, kot so priseljenci in podjetniki 
iz prikrajšanih ali ranljivih družbenih 
skupin, na primer invalidi. Program bi 
moral k podjetništvu spodbujati tudi 
starejše državljane in omogočati drugo 
možnost za podjetnike.

(11) Program bi moral obravnavati zlasti 
MSP, kot so določena v Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij. Posebno pozornost je treba 
nameniti mikro podjetjem, podjetjem, ki se 
ukvarjajo z obrtniškimi dejavnostmi, in 
socialnim podjetjem. Pozornost pa je treba 
tudi nameniti posebnim značilnostim in 
zahtevam mladih podjetnikov, 
samozaposlenih delavcev, novih in 
potencialnih podjetnikov ter žensk v 
podjetništvu, kakor tudi posebnih ciljnih 
skupin, kot so priseljenci in podjetniki iz 
prikrajšanih ali ranljivih družbenih skupin, 
na primer invalidi. Program bi moral k 
podjetništvu spodbujati tudi starejše 
državljane in omogočati drugo možnost za 
podjetnike. Posebno pozornost je treba 
nameniti mladim podjetnikom, zlasti prek 
novega programa Erasmus za mlade 
podjetnike.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Številni problemi Unije na področju 
konkurenčnosti vključujejo težave MSP pri 
dostopanju do finančnih sredstev, saj ta 
podjetja le stežka dokažejo svojo kreditno 
sposobnost in imajo težave pri 
pridobivanju dostopa do tveganega 
kapitala. To negativno vpliva na raven in 
kakovost novih ustanovljenih podjetij ter 
na rast podjetij. Dodana vrednost 
predlaganih finančnih instrumentov za 
Unijo med drugim leži v okrepitvi 
enotnega trga za tvegani kapital in razvoju 
vseevropskega finančnega trga za MSP. 
Ukrepi Unije bi morali dopolnjevati 
uporabo finančnih instrumentov za MSP s 
strani držav članic. Subjekti, ki bodo 
izvajali ukrepe, bi morali zagotoviti 
dodatnost in se izogibali dvojnemu 
financiranju iz virov EU.

(12) Številni problemi Unije na področju 
konkurenčnosti vključujejo težave MSP pri 
dostopanju do finančnih sredstev, saj ta 
podjetja le stežka dokažejo svojo kreditno 
sposobnost in imajo težave pri 
pridobivanju dostopa do tveganega 
kapitala. To negativno vpliva na raven in 
kakovost novih ustanovljenih podjetij ter 
na rast podjetij, pa tudi na pripravljenost 
novih podjetnikov, da bi v okviru prenosa 
poslovanja/dedovanja prevzeli zdrava 
podjetja. Finančni instrumenti EU, 
vzpostavljeni v letih 2007–2013, zlasti 
jamstvena shema za MSP, imajo 
dokazano dodano vrednost in so vsaj 
120 000 malim in srednjim podjetjem dali 
pozitiven prispevek, saj so od izbruha 
finančne krize leta 2008 prispevali k 
ohranitvi 851 000 delovnih mest. 
Povečana dodana vrednost predlaganih 
finančnih instrumentov za Unijo med 
drugim leži v okrepitvi enotnega trga za 
tvegani kapital in razvoju vseevropskega 
finančnega trga za MSP. Ukrepi Unije bi 
morali dopolnjevati uporabo finančnih 
instrumentov za MSP s strani držav članic, 
države članice pa bi morale narediti vse, 
kar je v njihovi moči, da bi povečale 
prepoznavnost in dostopnost takšnih 
instrumentov na njihovem ozemlju. 
Subjekti, ki bodo izvajali ukrepe, bi morali 
zagotoviti dodatnost in se izogibali 
dvojnemu financiranju iz virov EU.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Učinek programa je treba povečati z 
mobilizacijo, združevanjem in 
spodbujanjem javnih in zasebnih 
finančnih virov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Program bi moral zagotoviti čim 
večjo preglednost in odgovornost 
inovativnih finančnih instrumentov in 
mehanizmov, ki jih vključuje proračun 
Unije, ter demokratični nadzor nad njimi, 
zlasti v zvezi z njihovim pričakovanim in 
dejanskim prispevkom k doseganju ciljev 
Unije.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Pomembno je zagotoviti dobro 
finančno poslovodenje programa in 
njegovo izvajanje na kar najbolj učinkovit 
in uporabnikom prijazen način, obenem 
pa je treba zagotoviti pravno varnost in 
dostopnost programa za vse udeležence.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Izvajanje programa je treba 
spremljati letno in s pomočjo ključnih 
kazalnikov za oceno rezultatov in učinkov. 
Kazalniki, vključno z ustreznimi izhodišči, 
bi morali zagotoviti minimalno osnovo za 
oceno obsega, v katerem so bili cilji 
programov doseženi.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program ukrepov Unije za izboljšanje 
konkurenčnosti podjetij, s posebnim 
poudarkom na malih in srednjih podjetjih 
(MSP) (v nadaljnjem besedilu „program“) 
se ustanovi za obdobje od 1. januarja 2014 
do 31. decembra 2020.

Program ukrepov Unije za izboljšanje 
konkurenčnosti podjetij, s posebnim 
poudarkom na samozaposlenih, mikro, 
malih, obrtnih in srednjih podjetjih (MSP) 
(v nadaljnjem besedilu „program“) se 
ustanovi za obdobje od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2020.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razliko med številom 
novoustanovljenih in obstoječih MSP,
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirati podjetništvo, tudi med 
posebnimi ciljnimi skupinami

(b) podpirati podjetništvo, tudi med 
posebnimi ciljnimi skupinami, zlasti 
mladimi podjetniki;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni okvir za izvajanje programa 
znaša 2,522 milijard EUR, od tega pa bo 
približno 1,4 milijarde EUR namenjenih 
finančnim instrumentom.

1. V skladu s točko [17] 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
xxx/201z med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju finančni okvir za 
izvajanje programa v celotnem obdobju 
znaša [...] zgornjih meja večletnega 
finančnega okvira 2014–2020, od tega pa 
bo približno 60 % namenjenih finančnim 
instrumentom. Ta znesek pomeni v letnem 
proračunskem postopku prednostni 
referenčni okvir za proračunski organ.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Znesek za finančne instrumente iz 
odstavka 1 je okviren in ne vpliva na 
pristojnosti proračunskega organa. V 
okviru letnega proračunskega postopka se 
lahko prilagodi navzgor ali navzdol, 
odvisno od rezultatov izvajanja različnih 
finančnih instrumentov iz Priloge II.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrep Erasmus za mlade podjetnike je 
uveden z namenom, da pomaga pri 
razvoju podjetniških spretnosti in 
odnosov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko podpre ukrepe držav 
članic za širjenje podjetniškega znanja, 
izkušenj in odnosa, zlasti med 
potencialnimi in mladimi podjetniki.

3. Komisija lahko podpre ukrepe držav 
članic za širjenje podjetniškega znanja, 
izkušenj, miselnosti in odnosa, zlasti pri 
izobrazbi in usposabljanju, pa tudi med 
potencialnimi in mladimi podjetniki.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V skladu s členom 18(4) Uredbe (EU) 
št. XXXX/2012 [nova finančna uredba] 
bodo prihodki in povračila, ustvarjeni s 
finančnim instrumentom, dodeljeni temu 
finančnemu instrumentu. Prihodki in 
povračila iz dejavnosti finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih že v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2007–2013, pri čemer so se te dejavnosti 
začele izvajati v tem obdobju, bodo 
dodeljeni finančnemu instrumentu v 

4. V skladu s členom 18(3)(h) Uredbe 
(EU) št. XXXX/2012 [nova finančna 
uredba] bodo prihodki in povračila, 
ustvarjeni s finančnim instrumentom, 
dodeljeni temu finančnemu instrumentu. 
Prihodki in povračila iz dejavnosti 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih že 
v večletnem finančnem okviru za obdobje 
2007–2013, pri čemer so se te dejavnosti 
začele izvajati v tem obdobju, bodo 
dodeljeni finančnemu instrumentu v 
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obdobju 2014–2020. obdobju 2014–2020.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga II – oddelek „Jamstvena shema za posojila“ – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 150.000 EUR
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 250.000 EUR
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. V 
primeru financiranja prenosa podjetja 
znesek posojila lahko doseže 1.000.000 
EUR. Jamstvena shema za posojila se 
oblikuje tako, da bo možno ločeno poročati 
o ustanavljanju podjetij, prenosu podjetij, 
širitvi obstoječih podjetij in inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.
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