
AM\904304SL.doc PE491.123v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2012/2042(INI)

5.6.2012

PREDLOGI SPREMEMB
1–62

Osnutek mnenja
Anthea McIntyre
(PE489.495v01-00)

Mala in srednja podjetja (MSP): konkurenčnost in poslovne priložnosti
(2012/2042(INI))



PE491.123v01-00 2/31 AM\904304SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\904304SL.doc 3/31 PE491.123v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ob upoštevanju člena 3(3) PEU, v 
skladu s katerim je cilj Unije visoko 
konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, 
usmerjeno v polno zaposlenost in socialni 
napredek;

Or. de

Predlog spremembe 2
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. ob upoštevanju členov 151 in 
153 PDEU, v skladu s katerima si 
Evropska unija in države članice med 
drugim prizadevajo za cilje izboljšanja 
življenjskih razmer in delovnih pogojev, 
tako da se ob ohranjanju izboljšav 
omogoči njihova uskladitev, zlasti na 
področju izboljšanja delovnega okolja za 
varovanje zdravja in varstva delavcev;

Or. de

Predlog spremembe 3
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da MSP zaposlujejo okrog 
75 milijonov ljudi in da so med letoma 
2002 in 2012 85 % vseh novih delovnih 
mest v EU ustvarila MSP, zlasti 
novoustanovljena;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. vidi v MSP poseben potencial za 
spodbujanje in nadaljnjo širitev 
dvotirnega poklicnega usposabljanja, da 
bi čim več mladim olajšali vstop v 
poklicno življenje in tako zmanjšali 
brezposelnost te skupine prebivalstva;

Or. de

Predlog spremembe 5
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da so MSP ključnega 
pomena za evropsko gospodarstvo kot 
delodajalci in viri inovacij;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da je treba upoštevati mala, 
srednja in mikropodjetja, da bi države 
članice dosegle cilje strategije EU2020;

2. se zaveda, da je treba upoštevati mala, 
srednja in mikropodjetja, da bi države 
članice dosegle cilje strategije EU2020;
poudarja, da je cilj strategije EU 2020 
povečanje poklicne dejavnosti žensk in 
zlasti mater; osamosvojitev in ustanovitev 
malega podjetja lahko pri tem 
predstavljata dobro in prožno možnost, 
zlasti zaradi tega, ker ženske, ki se 
odločijo za osamosvojitev, redkeje doživijo 
neuspeh kot moški;

Or. de

Predlog spremembe 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da je treba upoštevati mala, 
srednja in mikropodjetja, da bi države 
članice dosegle cilje strategije EU2020;

2. opozarja, da je treba upoštevati mala, 
srednja in mikropodjetja, da bi države 
članice dosegle cilje strategije EU 2020, 
saj imajo ta podjetja velik potencial za 
uresničitev ciljev strategije EU 2020, zlasti 
ciljev polne zaposlenosti, zaposlovanja 
mladih ter zmanjšanja revščine in 
socialne izključenosti;

Or. de

Predlog spremembe 8
Philippe Boulland
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da je treba upoštevati mala, 
srednja in mikropodjetja, da bi države 
članice dosegle cilje strategije EU2020;

2. se zaveda, da je treba spodbujati 
ustanavljanje malih, srednjih in 
mikropodjetij ter podpirati njihov razvoj v 
prvih petih letih, da bi države članice 
dosegle cilje strategije EU 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

se zaveda, da je treba upoštevati mala, 
srednja in mikropodjetja, da bi države 
članice dosegle cilje strategije EU2020;

2. se zaveda, da je treba mala, srednja in 
mikropodjetja postaviti v ospredje vsakega 
ukrepa, ki naj bi imel pozitivne učinke na 
območje, gospodarstvo in skupnosti, da bi 
države članice dosegle cilje strategije 
EU 2020;

Or. it

Predlog spremembe 10
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se zaveda, da je treba upoštevati mala, 
srednja in mikropodjetja, da bi države 
članice dosegle cilje strategije EU2020;

2. se zaveda, da je treba upoštevati mala, 
srednja in mikropodjetja, da bi države 
članice dosegle cilje strategije EU 2020 v 
zvezi z inovativno, pametno in vključujočo 
Evropo;
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Or. de

Predlog spremembe 11
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da imajo MSP glavno vlogo 
pri povezovanju ciljev inovacij in 
trajnosti, vendar kot predpogoj za celoten 
izkoristek potenciala za ustvarjanje 
delovnih mest trajnostnega gospodarstva 
potrebujejo stabilen, dolgoročen in 
ambiciozen regulativni okvir, zato poziva 
Komisijo in države članice, naj določijo 
okoljske standarde in finančne spodbude 
v dolgoročnem smislu ter tako ustvarijo 
varno naložbeno ozračje;

Or. de

Predlog spremembe 12
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, 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 podpirajo 
MSP pri vzpostavljanju spodbudnega 
delovnega okolja za delavce ter 
upoštevanju standardov delovnega prava 
ter varnosti in zdravja delavcev na 
delovnem mestu, s čimer bi prispevali tudi 
k odpravi revščine in socialni blaginji;
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Or. de

Predlog spremembe 13
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zagon in razvoj MSP 
ovirajo dostopnost in stroški financiranja, 
obremenjujoči predpisi, posredni stroški 
dela, dostopnost izvoznih trgov in 
zmogljivost, da se jih razvija, povprečni 
plačilni roki ter pomanjkanje usposobljene 
delovne sile;

3. poudarja, da zagon in razvoj MSP 
ovirajo omejen dostop do financiranja in 
kreditov, pomanjkljiva preglednost in 
obveščenost v zvezi z uporabo skladov EU 
v državah članicah, obremenjujoči 
predpisi, posredni stroški dela, dostopnost 
izvoznih trgov in zmogljivost, da se jih 
razvija, povprečni plačilni roki ter 
pomanjkanje usposobljene delovne sile;
poudarja, da zlasti ženske kot podjetnice v 
veliko programih ne najdejo „zagonske“ 
podpore, ki bi ustrezala njihovi dejavnosti, 
zato poziva države članice, naj razvijejo 
programe za ustanavljanje podjetij, ki 
bodo usmerjeni v posebne značilnosti 
ženskega podjetništva (mala podjetja, 
manj začetnega kapitala, omejena 
jamstva, ki jih lahko ponudijo);

Or. de

Predlog spremembe 14
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zagon in razvoj MSP 
ovirajo dostopnost in stroški financiranja, 
obremenjujoči predpisi, posredni stroški 
dela, dostopnost izvoznih trgov in 
zmogljivost, da se jih razvija, povprečni 

3. poudarja, da je treba olajšati in 
spodbujati zagon in razvoj MSP z 
dostopom do financiranja, zlasti z lažjim 
dostopom do mikrokreditov prek 
evropskega mikrofinančnega instrumenta 
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plačilni roki ter pomanjkanje 
usposobljene delovne sile;

in nadaljnjim razvojem tega instrumenta v 
okviru programa za socialne spremembe 
in inovacije za obdobje 2014–2020;

Or. de

Predlog spremembe 15
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da zagon in razvoj MSP 
ovirajo dostopnost in stroški financiranja, 
obremenjujoči predpisi, posredni stroški 
dela, dostopnost izvoznih trgov in 
zmogljivost, da se jih razvija, povprečni 
plačilni roki ter pomanjkanje usposobljene 
delovne sile;

3. poudarja, da kljub naložbam, ki jih je 
izvedla EU, zagon in razvoj MSP še naprej 
zelo ovirajo predvsem dostopnost in stroški 
financiranja, obremenjujoči predpisi, 
posredni stroški dela, dostopnost izvoznih 
trgov in zmogljivost, da se jih razvija, 
povprečni plačilni roki ter pomanjkanje 
usposobljene delovne sile;

Or. it

Predlog spremembe 16
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da zagon in razvoj MSP ovirajo 
dostopnost in stroški financiranja, 
obremenjujoči predpisi, posredni stroški 
dela, dostopnost izvoznih trgov in 
zmogljivost, da se jih razvija, povprečni 
plačilni roki ter pomanjkanje usposobljene 
delovne sile;

3. poudarja, da zagon in razvoj MSP 
ovirajo dostopnost in stroški financiranja, 
obremenjujoči predpisi, posredni stroški 
dela, dostopnost izvoznih trgov in 
zmogljivost, da se jih razvija, povprečni 
plačilni roki ter pomanjkanje usposobljene 
delovne sile; zato poziva države članice, 
naj sprejmejo ukrepe za poenostavitev 
dostopa do kreditov za ustanavljanje in 
razvoj MSP;
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Or. it

Predlog spremembe 17
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je pomembno zagotoviti 
ustrezno zaščito zaposlenih v sektorju 
MSP in mikropodjetij; vendar priznava, 
da se potrebe MSP in mikropodjetij zaradi 
njihove sorazmerne majhnosti zelo 
razlikujejo od potreb večnacionalnih 
organizacij in družb; zato poudarja, da je 
pomembno zagotoviti, da so vsi ukrepi 
sorazmerni ter ne odvračajo od 
ustanavljanja in razvoja MSP in 
mikropodjetij;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da se na zdravje in varnost 
pri delu ter zaščito delavcev ne sme gledati 
kot na obremenjujoče predpise; poziva 
Komisijo, naj poenostavi pretirano 
upravno obremenitev in obenem vedno 
zagotovi zdravje in varnost pri delu ter 
zagotovi, da imajo MSP ustrezno znanje 
in vire za ustrezno upravljanje delovnega 
okolja zaposlenih; ta podpora bi lahko 
vključevala: širjenje dobrih praks, 
usposabljanje zaposlenih, razvoj 
preprostih orodij za oceno tveganja in 
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smernic, zagotavljanje dostopa do 
cenovno ugodnih in kakovostnih 
preventivnih storitev, nudenje finančnih 
spodbud itd.;

Or. en

Predlog spremembe 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priznava, da upravna obremenitev in 
finančno tveganje pogosto povzročita stres 
in druge negativne vplive na zdravje 
zaposlenih ter lastnikov MSP in 
mikropodjetij; poudarja, da mora 
zakonodaja na področju zaposlovanja in 
sociale prispevati k blaginji podjetnikov in 
njihovih zaposlenih, ne da bi ustvarjala 
dodatne ovire za njihovo uspešnost;

Or. en

Predlog spremembe 20
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. vztraja, da zmanjšanje upravne 
obremenitve ne sme prinesti manjše 
zaščite delavcev ali posegati v delovne 
pogoje in pravice delavcev;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi morala mala in srednja 
podjetja podpirati pobude za 
vseživljenjsko učenje z zagotavljanjem, da 
je učenje bolj dostopno med delovnim 
časom in da bolj ustreza potrebam 
delavcev, bodisi z individualnimi učnimi 
načrti, s prehodom na usposabljanje na 
podlagi kompetenc, s prehodom na 
modularizacijo ali z uporabo učenja na 
daljavo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. v tem smislu obžaluje učinek 
varčevalnih politik različnih držav članic 
in njihov negativen vpliv na sposobnost 
preživetja mnogih MSP, npr. zaradi 
manjše porabe potrošnikov, ki je rezultat 
zmanjševanja proračuna, prenosa težišča 
davčne obremenitve na posrednejše 
obdavčenje, ki bolj prizadene ljudi z 
nižjimi in srednjimi prihodki itd.;

Or. en

Predlog spremembe 23
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo konkretne ukrepe, da bi olajšale 
MSP dostop do financiranja. MSP so 
glavna gonila za rast in ustvarjanje 
delovnih mest, zlasti v državah, ki jih je 
prizadela globlja recesija, npr. v Grčiji;

Or. el

Predlog spremembe 24
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ponovno poudarja svojo močno 
zavezanost vsem pravicam sindikatov, 
vključno s pravico do priznavanja 
sindikatov in pravico do stavke, za vse 
delavce, ne glede na velikost podjetja, v 
katerem delajo, saj je to najboljše 
zagotovilo za izpolnjevanje delovnih in 
plačilnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 25
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva države članice, naj sprejmejo 
pobude za zmanjšanje birokratskega 
bremena, ki zavira razvoj MSP; vendar 
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opozarja, da to ne sme negativno vplivati 
na zagotavljanje minimalnih standardov 
na delovnem mestu, zlasti na področju 
zdravja in varnosti;

Or. el

Predlog spremembe 26
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja pomen posvetovanja s 
socialnimi partnerji pri načrtovanju 
nacionalnih ukrepov za krepitev in 
spodbujanje MSP;

Or. el

Predlog spremembe 27
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja podporo MSP prek pobud, 
kot so Program EU za socialne spremembe 
in inovacije, program COSME in Obzorje 
2020; poudarja, da ti ukrepi ne smejo 
povzročiti novih birokratskih postopkov, 
izkazovati morajo dodano vrednost EU in
stroškovno učinkovitost ter dopolnjevati 
pobude držav članic;

4. pozdravlja podporo MSP prek pobud, 
kot so Program EU za socialne spremembe 
in inovacije, program COSME in Obzorje 
2020 ter prihodnja Uredba o ESS; 
poudarja, da države članice ne smejo 
povzročiti novih birokratskih postopkov, 
da bi predvsem ustanoviteljem mikro 
podjetij iz socialno prikrajšanih skupin 
prebivalstva in podjetij socialnega 
gospodarstva omogočile dostop do 
ustreznih instrumentov financiranja; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj v 
finančne instrumente, s katerimi upravlja 
Evropski investicijski sklad, vključi 



AM\904304SL.doc 15/31 PE491.123v01-00

SL

posebne smernice za zadruge;

Or. de

Predlog spremembe 28
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja podporo MSP prek pobud, 
kot so Program EU za socialne spremembe 
in inovacije, program COSME in Obzorje 
2020; poudarja, da ti ukrepi ne smejo 
povzročiti novih birokratskih postopkov, 
izkazovati morajo dodano vrednost EU in 
stroškovno učinkovitost ter dopolnjevati 
pobude držav članic;

4. pozdravlja podporo MSP prek pobud, 
kot so Program EU za socialne spremembe 
in inovacije, program COSME in Obzorje 
2020, ki bo poleg drugih koristi ustvarila 
tudi priložnosti za zaposlene v sektorju 
MSP in mikropodjetij, da razvijejo svoje 
spretnosti in bazo znanja; poudarja, da ti 
ukrepi ne smejo povzročiti novih 
birokratskih postopkov, izkazovati morajo 
dodano vrednost EU in stroškovno 
učinkovitost ter dopolnjevati pobude držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 29
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj opravijo vse 
potrebno za dostop do strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter naj uporabijo 
pridobljene zneske za programe, povezane 
s poklicnim usposabljanjem, za nadaljnjo 
podporo za mala in srednja podjetja;

Or. de
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Predlog spremembe 30
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. 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;

Or. en

Predlog spremembe 31
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba sprejeti ukrepe 
za spodbujanje naložb v inovativne 
projekte, vzpostavitev ugodnega okolja za 
čezmejno sodelovanje ter podpiranje 
inovativnosti in kulture podjetniškega 
mišljenja;

Or. it

Predlog spremembe 32
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja stalno potrebo MSP po 
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obvladovanju naraščajočih izzivov 
notranjega trga in zagotavljanju 
mednarodne konkurenčnosti; poleg tega 
poudarja potrebo po sprejetju ukrepov, ki 
bi spodbudili dostop MSP do novih trgov 
in javnih razpisov;

Or. it

Predlog spremembe 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja načelo „najprej pomisli na 
male“; priznava koristi elektronskega 
trgovanja pri zagotavljanju možnosti MSP, 
da dostopajo do enotnega trga in si znižajo 
stroške;

5. sklicuje se na načelo „najprej pomisli na 
male“; priznava koristi elektronskega 
trgovanja pri zagotavljanju možnosti MSP, 
da dostopajo do enotnega trga in si znižajo 
stroške; pojasnjuje, da to načelo ne 
pomeni, da so državljani, delavci in 
potrošniki v Evropi v podrejenem 
položaju, ampak da so njihovi interesi 
enakopravni interesom MSP;

Or. de

Predlog spremembe 34
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja načelo „najprej pomisli na 
male“; priznava koristi elektronskega 
trgovanja pri zagotavljanju možnosti MSP, 
da dostopajo do enotnega trga in si znižajo 
stroške;

5. poudarja načelo „najprej pomisli na 
male“; priznava koristi elektronskega 
trgovanja pri zagotavljanju možnosti MSP, 
da dostopajo do enotnega trga in si znižajo 
stroške; poziva Komisijo, naj prav tako 
sprejme ukrepe, da bi zagotovila, da 
evropski observatorij za MSP v svoje 
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preiskave vključi tudi podjetja socialnega 
gospodarstva;

Or. de

Predlog spremembe 35

Mara Bizzotto

Osnutek mnenja

Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja načelo „najprej pomisli na 
male“; priznava koristi elektronskega 
trgovanja pri zagotavljanju možnosti 
MSP, da dostopajo do enotnega trga in si 
znižajo stroške;

5. ponovno poudarja pomen načela
„najprej pomisli na male“; priznava možne
koristi, ki jih prinaša elektronsko 
trgovanje v smislu zagotavljanja možnosti 
MSP, da dostopajo do enotnega trga in si 
znižajo stroške;

Or. it

Predlog spremembe 36

Philippe Boulland

Osnutek mnenja

Odstavek 5 a (novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da morajo EU in države 
članice okrepiti podporo za MSP, da bi 
jim olajšale dostop do trgov tretjih držav 
in trgov javnih naročil, predvsem v 
državah na meji razvitosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 37
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja potrebo po spodbujanju in 
podpori gospodarskih dejavnosti MSP na 
tujih trgih v EU in zunaj nje, da bi ta 
ustvarila nova trajnostna delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 38
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bodo e-uprava in točke 
„vse na enem mestu“ poenostavile upravne 
postopke in ustvarile nove poslovne 
priložnosti; ugotavlja, da lahko večja 
dostopnost trga javnih naročil pomaga 
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest;

6. ugotavlja, da bodo e-uprava in točke 
„vse na enem mestu“ poenostavile upravne 
postopke in ustvarile nove poslovne 
priložnosti, še zlasti ko točka „vse na 
enem mestu“ v primeru čezmejnih storitev 
v tesnem sodelovanju s socialnimi 
partnerji izčrpno obvešča o veljavnih 
delovnih pogojih v namembni državi 
storitev, kot so pokazali zgledni pilotni 
projekti; ugotavlja, da lahko večja 
dostopnost trga javnih naročil pomaga 
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. de

Predlog spremembe 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz 
Hakaeva Hyusmenova), Marian Harkin
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bodo e-uprava in točke 
„vse na enem mestu“ poenostavile upravne 
postopke in ustvarile nove poslovne 
priložnosti; ugotavlja, da lahko večja 
dostopnost trga javnih naročil pomaga 
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest;

6. ugotavlja, da bodo e-uprava in točke 
„vse na enem mestu“ poenostavile upravne 
postopke in ustvarile nove poslovne 
priložnosti; ugotavlja, da lahko večja 
dostopnost trga javnih naročil pomaga 
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest; ugotavlja, da bi 
se lahko takšna e-uprava uporabila za 
zagotavljanje dostopa do vseh ustreznih 
informacij o skladnosti z zakonodajo na 
področju zaposlovanja in davčnimi 
ureditvami ter do informacij o dostopu do
različnih ravni evropskih, nacionalnih in 
regionalnih programov financiranja in 
podpore za MSP in mikropodjetja;

Or. en

Predlog spremembe 40
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bodo e-uprava in točke 
„vse na enem mestu“ poenostavile 
upravne postopke in ustvarile nove 
poslovne priložnosti; ugotavlja, da lahko 
večja dostopnost trga javnih naročil 
pomaga MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest;

6. ugotavlja, da bi e-uprava lahko
skrajšala čas, ki ga morajo MSP nameniti 
upravnim postopkom, in prinesla nove 
poslovne priložnosti ter da lahko večja 
dostopnost trga javnih naročil pomaga 
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest in rast;

Or. en

Predlog spremembe 41
Mara Bizzotto
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ugotavlja, da bodo e-uprava in točke „vse 
na enem mestu“ poenostavile upravne 
postopke in ustvarile nove poslovne 
priložnosti; ugotavlja, da lahko večja 
dostopnost trga javnih naročil pomaga
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest;

6. poudarja, da je treba MSP nujno 
zmanjšati upravne stroške in jim 
prihraniti čas: razvoj e-uprave in točk
„vse na enem mestu“ je pomemben cilj, z 
dosego katerega bi zmanjšali število 
upravnih postopkov in ustvarili nove 
poslovne priložnosti; ugotavlja, da bo večja 
dostopnost trga javnih naročil pomagala
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. it

Predlog spremembe 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bodo e-uprava in točke 
„vse na enem mestu“ poenostavile upravne 
postopke in ustvarile nove poslovne 
priložnosti; ugotavlja, da lahko večja 
dostopnost trga javnih naročil pomaga 
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest;

6. ugotavlja, da bodo e-uprava in točke 
„vse na enem mestu“ poenostavile upravne 
postopke in ustvarile nove poslovne 
priložnosti; ugotavlja, da lahko večja 
dostopnost trga javnih naročil pomaga 
MSP sprostiti njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest, s čimer bi 
dosegli cilj polne zaposlenosti v okviru 
strategije EU 2020;

Or. de

Predlog spremembe 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da pomanjkanje ustrezne 
infrastrukture na podeželju, npr. 
širokopasovnega dostopa do interneta, 
pomeni resno oviro za zaposlovanje in 
rast, zlasti za MSP, mikropodjetja, 
samozaposlene in „samoiniciativne“, ki bi 
sicer lahko imeli koristi zaradi lokacije 
zunaj mest in območij z visokimi 
najemninami;

Or. en

Predlog spremembe 44
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja na poročilo Komisije o 
najboljših praksah v državah članicah za
izvajanje evropske zakonodaje na najmanj 
obremenjujoč način ter podpira koncept 
točk „vse na enem mestu“ in zmožnost za 
njihov razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da stroški, povezani s
izpolnjevanjem formalnih zahtev, 
nesorazmerno vplivajo na MSP, posebno 
na mikropodjetja;

7. ugotavlja, da lahko stroški, povezani z
izpolnjevanjem formalnih zahtev, na 
nekaterih področjih sicer nesorazmerno 
vplivajo na MSP in mikropodjetja;
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poudarja pa, da je treba 
narodnogospodarske in poslovne koristi 
vedno primerjati s stroški; upoštevati je 
treba zlasti manjše stroške na področju 
zdravja, manj odsotnosti z dela zaradi 
nesreč pri delu in poklicnih bolezni ali 
invalidnosti, ki lahko vplivajo na sisteme 
socialne varnosti in državne proračune, 
ter vedno večjo produktivnost in rast po 
zaslugi kakovostnega delovnega okolja in 
visoke kakovosti delovnih mest v Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz 
Hakaeva Hyusmenova), Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da stroški, povezani s 
izpolnjevanjem formalnih zahtev, 
nesorazmerno vplivajo na MSP, posebno 
na mikropodjetja;

7. ugotavlja, da stroški, povezani z 
izpolnjevanjem formalnih zahtev, 
nesorazmerno vplivajo na MSP, posebno 
na mikropodjetja, in da lahko ti stroški 
pomenijo veliko oviro za širitev teh 
podjetij in njihove zmogljivosti za 
zaposlovanje in ohranitev obstoječih 
delavcev; spodbuja države članice, naj to 
upoštevajo pri pregledu svojih 
nacionalnih davčnih ureditev in ureditev 
socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 47
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 7



PE491.123v01-00 24/31 AM\904304SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da stroški, povezani s
izpolnjevanjem formalnih zahtev, 
nesorazmerno vplivajo na MSP, posebno 
na mikropodjetja;

7. ugotavlja, da stroški, povezani z
izpolnjevanjem formalnih zahtev, 
nesorazmerno vplivajo na MSP, posebno 
na mikropodjetja ter njihovo zmogljivost 
za zaposlovanje in ohranitev obstoječih 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. v okviru pregledov ustreznosti poziva k 
opredelitvi področij, na katerih se 
uporabniki soočajo s pretiranimi bremeni, 
nedoslednostmi ali neučinkovito 
zakonodajo s področja zaposlovanja, ki 
negativno vplivajo na MSP; poziva 
Komisijo, naj razmisli o pravilu „eno 
noter, eno ven“, ki omogoča ohranjanje 
ciljev iz določb o zdravstvu, varnosti in 
enakosti ter ohranja načelo 
subsidiarnosti;

8. v okviru pregledov ustreznosti poziva k 
opredelitvi področij, na katerih se 
uporabniki soočajo s pretiranimi bremeni, 
nedoslednostmi ali neučinkovito 
zakonodajo s področja zaposlovanja, ki 
negativno vplivajo na MSP;

Or. en

Predlog spremembe 49
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. v okviru pregledov ustreznosti poziva k 
opredelitvi področij, na katerih se 

8. v okviru pregledov ustreznosti poziva k 
opredelitvi področij, na katerih se 
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uporabniki soočajo s pretiranimi bremeni, 
nedoslednostmi ali neučinkovito 
zakonodajo s področja zaposlovanja, ki 
negativno vplivajo na MSP; poziva 
Komisijo, naj razmisli o pravilu „eno 
noter, eno ven“, ki omogoča ohranjanje 
ciljev iz določb o zdravstvu, varnosti in
enakosti ter ohranja načelo 
subsidiarnosti;

uporabniki soočajo s pretiranimi bremeni, 
nedoslednostmi ali neučinkovito 
zakonodajo, ki negativno vplivajo na MSP; 
vendar poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
taki ukrepi ne bodo negativno vplivali na 
zagotavljanje varnosti in zdravja na 
delovnem mestu in da se bodo v celoti 
upoštevale delavske pravice in pravice, 
povezane z enakostjo spolov;

Or. de

Predlog spremembe 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. v okviru pregledov ustreznosti poziva k 
opredelitvi področij, na katerih se 
uporabniki soočajo s pretiranimi bremeni, 
nedoslednostmi ali neučinkovito 
zakonodajo s področja zaposlovanja, ki 
negativno vplivajo na MSP; poziva 
Komisijo, naj razmisli o pravilu „eno 
noter, eno ven“, ki omogoča ohranjanje 
ciljev iz določb o zdravstvu, varnosti in
enakosti ter ohranja načelo subsidiarnosti;

8. v okviru pregledov ustreznosti poziva k 
opredelitvi področij, na katerih se 
uporabniki soočajo s pretiranimi bremeni, 
nedoslednostmi ali neučinkovito 
zakonodajo, ki negativno vplivajo na MSP; 
poziva Komisijo, naj zagotovi ohranjanje 
ciljev iz določb o zdravstvu, varnosti,
enakosti in sociali ter ščiti načelo 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 51
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. v okviru pregledov ustreznosti poziva k 
opredelitvi področij, na katerih se 
uporabniki soočajo s pretiranimi bremeni, 

8. v okviru pregledov ustreznosti poziva k 
opredelitvi področij, na katerih se 
uporabniki soočajo s pretiranimi bremeni, 



PE491.123v01-00 26/31 AM\904304SL.doc

SL

nedoslednostmi ali neučinkovito 
zakonodajo s področja zaposlovanja, ki 
negativno vplivajo na MSP; poziva 
Komisijo, naj razmisli o pravilu „eno noter, 
eno ven“, ki omogoča ohranjanje ciljev iz 
določb o zdravstvu, varnosti in enakosti ter 
ohranja načelo subsidiarnosti;

nedoslednostmi ali neučinkovito 
zakonodajo s področja zaposlovanja, ki 
negativno vplivajo na MSP; poziva 
Komisijo, naj razmisli o pravilu „eno noter, 
eno ven“, ki omogoča ohranjanje in 
zagovarjanje ciljev iz določb o zdravstvu, 
varnosti in enakosti v celoti ter sočasno 
zagotavlja popolno spoštovanje načela 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. izrecno poudarja, da kakršna koli 
izvzetja iz direktiv, ki določajo evropske 
minimalne standarde, na primer iz 
direktive o napotitvi delavcev na delo v 
okviru opravljanja storitev ali direktive o 
pogojih za vstop in prebivanje državljanov 
tretjih držav zaradi sezonskega dela, niso 
primerna.

Or. de

Predlog spremembe 53
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da zmanjšanje upravnih 
bremen ne sme privesti do tega, da MSP 
in mikropodjetja ne bodo ustrezno izvajala 
standardov in „agende za dostojno delo“ 
Mednarodne organizacije dela;
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Or. de

Predlog spremembe 54
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da je pristop „upoštevaj in 
pojasni“, ki je podoben določbam na 
področju korporativnega upravljanja, 
neustrezen v kontekstu upravne 
obremenitve; državam članicam se ne sme 
preprečiti uporaba višjih standardov na 
nacionalni ravni, ki presegajo standarde, 
dogovorjene v EU;

Or. de

Predlog spremembe 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz 
Hakaeva Hyusmenova), Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja in odločno podpira 
osredotočanje na mikropodjetja v 
dopolnjenem testu MSP (glej 
COM(2011)0803), s katerim se 
sistematično ocenjujejo vse razpoložljive 
možnosti, kot so izvzetje iz področja 
uporabe, individualne določbe, podaljšana 
prehodna obdobja ali manj strogi režimi.

9. poudarja in odločno podpira 
osredotočanje na mikropodjetja v 
dopolnjenem testu MSP (glej 
COM(2011)0803), s katerim se 
sistematično ocenjujejo vse razpoložljive 
možnosti, kot so izvzetje iz področja 
uporabe, individualne določbe, podaljšana 
prehodna obdobja ali manj strogi režimi.
poudarja, da bi bilo treba novo 
zakonodajo na področju zaposlovanja in 
sociale, ki uspešno opravi izboljšan test 
MSP, uporabiti v najenostavnejši obliki, 
pri čemer bi se ustvarila najmanjša 
upravna obremenitev, ki je potrebna za 
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izpolnitev njenega funkcionalnega cilja, 
in pri čemer bi se upoštevalo načelo 
subsidiarnosti; poziva države članice, naj 
skrbno preučijo predvideni cilj socialne 
zakonodaje ter jo izvajajo brez dodajanja 
strožjih zahtev od predvidenih ali uvedbe 
dodatnih zahtev, ki jih zakonodaja EU ne 
zahteva izrecno;

Or. en

Predlog spremembe 56
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja in odločno podpira 
osredotočanje na mikropodjetja v 
dopolnjenem testu MSP (glej 
COM(2011)0803), s katerim se 
sistematično ocenjujejo vse razpoložljive 
možnosti, kot so izvzetje iz področja 
uporabe, individualne določbe, podaljšana 
prehodna obdobja ali manj strogi režimi.

9. poudarja in odločno podpira 
osredotočanje na mikropodjetja v 
dopolnjenem testu MSP (glej 
COM(2011)0803), vendar poziva k 
nadaljnji uporabi direktiv EU na področju 
temeljne varnosti in zdravja na delovnem 
mestu ter temeljnega varstva sezonskih in 
napotenih delavcev tudi za MSP in 
mikropodjetja, da bi zagotovili pošteno 
konkurenco na evropskem notranjem 
trgu.

Or. de

Predlog spremembe 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja in odločno podpira 
osredotočanje na mikropodjetja v 
dopolnjenem testu MSP (glej 

9. poudarja in podpira osredotočanje na 
mikropodjetja v dopolnjenem testu MSP 
(glej COM(2011)0803), s katerim se 
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COM(2011)0803), s katerim se 
sistematično ocenjujejo vse razpoložljive 
možnosti, kot so izvzetje iz področja 
uporabe, individualne določbe, podaljšana 
prehodna obdobja ali manj strogi režimi.

ocenjujejo vse razpoložljive možnosti; 
izrecno poudarja, da se test MSP pri 
varnostnih predpisih za delavce, zlasti na 
področju varnosti in zdravja na delovnem 
mestu, in socialni zakonodaji ne sme 
uporabljati;

Or. de

Predlog spremembe 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja in odločno podpira 
osredotočanje na mikropodjetja v 
dopolnjenem testu MSP (glej 
COM(2011)0803), s katerim se 
sistematično ocenjujejo vse razpoložljive 
možnosti, kot so izvzetje iz področja 
uporabe, individualne določbe, podaljšana 
prehodna obdobja ali manj strogi režimi.

9. poudarja vključitev razsežnosti 
mikrosubjektov v test MSP (glej 
COM(2011)0803), s katerim se 
sistematično ocenjujejo individualne 
določbe, podaljšana prehodna obdobja ali 
manj strogi režimi; vendar meni, da bi 
moral test MSP v vsakem primeru 
zagotoviti ustrezno skladnost z evropsko 
zakonodajo o zdravju in varnosti pri delu;

Or. en

Predlog spremembe 59
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da lahko 
internacionalizacija MSP prispeva k 
večjem zaposlovanju v EU, in poudarja, 
da je internacionalizacija proces, zato 
MSP za svoj uspeh ne potrebujejo 
podpornih storitev le na tretjih trgih, 
ampak tudi na lokalni ravni; poleg tega je 
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treba preprečiti upravne in birokratske 
ovire; vse pobude EU morajo biti 
usklajene z načelom subsidiarnosti in 
morajo prinesti očitne dodatne koristi;

Or. de

Predlog spremembe 60
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da lahko oblikovanje 
pristopa „enega merila za vse“ k 
zakonodaji na področju zaposlovanje in 
sociale poveča tveganje za neskladnost 
med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 61
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. priporoča Komisiji in državam 
članicam, naj izboljšajo obstoječe okvirne 
pogoje za nove podjetnike, da bodo lahko 
bolje izkoristili svoj potencial za odpiranje 
novih in trajnostnih delovnih mest; 
poudarja, da je treba odpraviti upravne 
ovire za mala in srednja podjetja, da bodo 
lahko zaposlovala delavce iz drugih držav 
članic; poleg tega poziva države članice, 
naj na enem mestu zagotavljajo 
informacije podjetjem, ki vlagajo v 
določeni državi članici in želijo tam 
ustvariti delovna mesta, ter hkrati utrdijo 
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evropski socialni model;

Or. de

Predlog spremembe 62
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da je pristop „upoštevaj in 
pojasni“, ki je podoben določbam na 
področju korporativnega upravljanja, 
neustrezen v kontekstu upravne 
obremenitve; meni, da se državam 
članicam ne sme preprečiti uporaba višjih 
standardov na nacionalni ravni, ki 
presegajo standarde, dogovorjene v EU;

Or. en


