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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. ugotavlja, da so kot delodajalci in viri inovacij MSP ključnega pomena za evropsko 
gospodarstvo; opozarja, da 23 milijonov MSP zagotavlja približno 90 milijonov delovnih 
mest v zasebnem sektorju EU, od katerih jih je 30 % v mikropodjetjih, MSP, zlasti nova 
podjetja, pa so ustvarila 85 % vseh novih delovnih mest v EU med letoma 2002 in 20121; 
vidi v MSP potencial za spodbujanje in nadaljnjo širitev programov dvotirnega poklicnega 
usposabljanja in vajeništva, da bi mladim olajšali vstop na trg dela in tako zmanjšali 
njihovo brezposelnost;

2. priznava, da morajo države članice za doseganje ciljev strategije EU 2020 za inovativno, 
pametno in vključujočo Evropo upoštevati MSP in mikropodjetja ter olajšati njihovo 
ustanavljanje, saj imajo ta ogromen potencial za ustvarjanje delovnih mest, zlasti za 
mlade, s tem pa za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti; ugotavlja, da je 
samozaposlitev in ustanavljanje mikropodjetij lahko dobra in prožna izbira, zlasti za 
ženske;

3. priznava, da imajo MSP osrednjo vlogo v povezovanju ciljev inovacij in trajnosti, vendar 
kot osnovni pogoj za poln izkoristek potenciala za ustvarjanje delovnih mest trajnostnega 
gospodarstva potrebujejo stabilen, dolgoročen in ambiciozen regulativni okvir; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj določijo okoljevarstvene standarde in finančne 
spodbude v dolgoročnem smislu ter tako ustvarijo varno naložbeno okolje;

4. priznava, da imajo MSP pomembno vlogo pri doseganju socialne stabilnosti ter socialne 
kohezije in vključenosti, zlasti na območjih, ki se srečujejo z negativnimi učinki na 
demografski razvoj; zato poziva Komisijo in države članice, naj jih podpirajo pri 
vzpostavljanju delovnega okolja, ki bo delavce spodbujalo k upoštevanju standardov 
delovnega prava, varstva pri delu in zdravstvenega varstva, s čimer bi prispevali tudi k 
socialni blaginji in odpravi revščine;

5. poudarja, da kljub naložbam EU še vedno obstajajo resne ovire za zagon in razvoj MSP, 
kot so omejen dostop do financiranja in kreditov, premajhna preglednost in odprtost 
upravljanja skladov EU v nekaterih državah članicah, stroški financiranja, obremenjujoči 
predpisi, omejen dostop do izvoznih trgov in omejene zmogljivosti za razvoj teh trgov, 
dolgi povprečni plačilni roki ter pomanjkanje usposobljene delovne sile; poudarja, da 
podjetniki, zlasti ženske kot podjetnice, pogosto ne najdejo podpore, ki jo potrebujejo, 
zato poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za lažji dostop do kreditov za 
ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij;

                                               
1

Evropska komisija (Podjetništvo in industrija): „Uspešnost in politike držav članic na področju konkurenčnosti: 
krepitev konkurenčnosti, izdaja 2011“ 
(poročilo Evropske komisije: „Industrijska politika: krepitev konkurenčnosti“ (COM(2011)0642, končna 
različica) in 
delovni dokument služb Komisije: „Uspešnost in politike držav članic na področju konkurenčnosti za leto 2011“ 
(SEC(2011)1187), oddelek 3.4.4: Izzivi, s katerimi se soočajo MSP, str. 39.
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6. poudarja, da zmanjšanje administrativnih obremenitev ne sme poslabšati zdravstvenega 
varstva in varstva pri delu; vendar priznava, da administrativne obremenitve in finančno 
tveganje lahko povzročijo stres in druge negativne učinke na zdravje zaposlenih ter 
lastnikov MSP in mikropodjetij; zato poudarja, da je pomembno zagotoviti, da so vsi 
ukrepi sorazmerni ter ne odvračajo od ustanavljanja in razvoja MSP in mikropodjetij;

7. poudarja pomen posvetovanja s socialnimi partnerji pri načrtovanju nacionalnih ukrepov 
za krepitev in spodbujanje malega in srednjega podjetništva;

8. pozdravlja podporo MSP prek pobud, kot so Program EU za socialne spremembe in 
inovacije, Program za konkurenčnost podjetij in MSP ter Obzorje 2020, kar bo poleg 
drugih koristi ustvarilo tudi priložnosti za zaposlene v sektorju MSP in mikropodjetij, da 
razvijejo svoje spretnosti in bazo znanja; poudarja, da ti ukrepi ne smejo ustvariti dodatnih 
birokratskih postopkov, izkazovati morajo dodano vrednost EU in stroškovno učinkovitost 
ter dopolnjevati pobude držav članic;

9. poudarja, da je treba izvajati in uporabiti obsežne poenostavitvene ukrepe, vključno s 
poenostavljenimi metodami povračila, da bi pomagali MSP sodelovati v programih, ki jih 
financira EU;

10. poudarja, da je treba spodbujati lažji dostop do mikrokreditov prek evropskega 
mikrofinančnega instrumenta in z nadaljnjim razvojem tega instrumenta v okviru 
programa za socialne spremembe in inovacije za obdobje 2014–2020 ter Evropskega 
socialnega sklada v prihodnosti, tako da bi lahko zlasti ustanovitelji mikropodjetij iz 
socialno prikrajšanih skupin prebivalstva dostopali do ustreznih finančnih instrumentov; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj v finančne instrumente, s katerimi upravlja Evropski 
investicijski sklad, vključi posebne smernice za zadruge;

11. poudarja potrebo po podpori MSP, da bi spodbudili naložbe v inovativne projekte, s čimer 
bi vzpostavili ugodno okolje za čezmejno sodelovanje, da bi tako ustvarili nova trajna 
delovna mesta. v zvezi s tem poudarja, da se morajo MSP stalno prilagajati vedno večjim 
zahtevam notranjega trga, da so lahko mednarodno konkurenčna ter imajo lažji dostop do 
novih trgov, tretjih držav in javnih naročil, zlasti v državah v vzponu;

12. poudarja načelo „najprej pomisli na male“; priznava koristi elektronskega trgovanja pri 
zagotavljanju možnosti MSP, da dostopajo do enotnega trga in znižajo svoje stroške;
poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi zagotovila, da bo evropski observatorij 
za MSP pri svojem delu obravnaval tudi prostovoljstvo in nepridobitni sektor;

13. opozarja na potrebo po zmanjševanju stroškov za MSP na vse načine, vključno s časom, 
potrebnim za administrativne postopke: razvoj e-uprave in točk „vse na enem mestu“ bi 
MSP lahko omogočil, da bi za administrativne postopke porabila manj časa in pridobila 
nove poslovne priložnosti; ugotavlja, da lahko večja dostopnost trga javnih naročil 
pomaga MSP sprostiti njihov potencial za ustvarjanje delovnih mest in rast, s čimer bi ta 
dosegla cilje strategije EU 2020; ugotavlja, da bi lahko e-upravo uporabili za nudenje 
dostopa do vseh pomembnih informacij v zvezi s spoštovanjem zakonodaje na področju 
zaposlovanja in davčnih ureditev ter do informacij o dostopu do različnih ravni evropskih, 
nacionalnih in regionalnih programov financiranja in podpore za MSP in mikropodjetja;
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14. ugotavlja, da lahko v zvezi s čezmejnimi storitvami točke „vse na enem mestu“ skupaj s 
socialnimi partnerji nudijo celovite informacije o delovnih pogojih v ciljni državi, kjer se 
bodo storitve ponujale;

15. ugotavlja, da je pomanjkanje ustrezne infrastrukture na podeželju, npr. širokopasovnega 
mrežnega dostopa, resna ovira za zaposlovanje in rast, zlasti za MSP, mikropodjetja, 
samozaposlene in samostojne podjetnike, ki bi sicer lahko imeli korist od lokacije zunaj 
mest in območij z visokimi najemninami;

16. ugotavlja, da lahko stroški, povezani z izpolnjevanjem formalnih zahtev, nesorazmerno 
vplivajo na MSP, zlasti na mikropodjetja, ter da so ti stroški lahko znatna ovira za širitev 
teh podjetij in njihove zmogljivosti za zaposlovanje ter ohranitev zaposlenih; spodbuja 
države članice, naj to upoštevajo pri pregledu svoje nacionalne davčne ureditve in ureditve 
socialne varnosti;

17. meni, da se državam članicam ne sme onemogočiti uporabe standardov na nacionalni 
ravni, ki presegajo standarde, dogovorjene v EU; poudarja pa, da je treba pri merjenju 
koristi za nacionalno gospodarstvo in gospodarstvo nasploh upoštevati zadevne stroške; 
zlasti poudarja, da je potrebno upoštevati, da visokokakovostno delovno okolje in 
visokokakovostna delovna mesta, ki so na voljo v Evropi, zmanjšujejo zdravstvene stroške 
in odsotnost z dela zaradi nesreč pri delu, poklicnih bolezni in invalidnosti, ter da lahko 
povečanje produktivnosti in rasti vpliva na nacionalni proračun in vzdržnost sistema 
socialne varnosti;

18. v zvezi s pregledi ustreznosti poziva k prepoznavanju področij, na katerih obstajajo 
prekomerne obremenitve, neskladja ali neučinkovita zakonodaja, ki negativno vplivajo na 
MSP; poziva Komisijo, naj zagotovi izpolnjevanje ciljev iz določb o zdravju, varnosti, 
enakosti in socialni varnosti;

19. poudarja, da zmanjšanje administrativnih obremenitev ne sme privesti do tega, da MSP in 
mikropodjetja ne bodo ustrezno izvajala standardov in „agende za dostojno delo“ 
Mednarodne organizacije dela;

20. ugotavlja, da se razsežnost mikropodjetij upošteva v dopolnjenem testu MSP (glej 
COM(2011) 803), s katerim se sistematično ocenjujejo vse razpoložljive možnosti, kot so 
izvzetje iz področja uporabe nekaterih obremenjujočih delov zakonodaje EU, individualne 
določbe, podaljšana prehodna obdobja ali manj strogi režimi; poudarja, da bi bilo treba 
novo zakonodajo o zaposlovanju in socialni varnosti, ki uspešno opravi izboljšani test 
MSP, uporabiti v najenostavnejši obliki, pri čemer bi bila zagotovljena skladnost z 
evropsko zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, hkrati pa bi upravna obremenitev 
ostala čim manjša in v obsegu potreb za izpolnitev standardov, določenih v nacionalni 
tradiciji in običajih; poziva države članice, naj skrbno preučijo predvideni cilj zakonodaje 
o zaposlovanju ter učinek uvedbe dodatnih zahtev, ki jih zakonodaja EU izrecno ne 
zahteva;

21. ugotavlja, da lahko internacionalizacija MSP prispeva k večjemu zaposlovanju v EU, in 
poudarja, da je internacionalizacija proces, zato MSP za svoj uspeh potrebujejo podporne 
storitve ne le na tretjih trgih, ampak tudi na lokalni ravni; poudarja, da bi se morali 
izogibati ustvarjanju administrativnih in birokratskih ovir ter da morajo biti vse pobude 
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EU usklajene z načelom subsidiarnosti in prinašati očitne dodatne koristi;

22. priporoča Komisiji in državam članicam, naj izboljšajo splošne pogoje za nove podjetnike, 
da bodo ti lahko bolje izkoristili svoj potencial za odpiranje novih in trajnostnih delovnih 
mest; poudarja, da je treba odpraviti upravne ovire za MSP, da bodo lahko zaposlovala 
delavce iz drugih držav članic; poleg tega poziva države članice, naj na enem mestu 
nudijo informacije podjetjem, ki vlagajo v določeni državi članici in želijo tam ustvariti 
delovna mesta, hkrati pa ohraniti evropski socialni model.
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