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Predlog spremembe 1
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja podjetja v 
EU zagotavljajo okoli 90 milijonov 
delovnih mest, od tega 30 % v 
mikropodjetjih; med letoma 2002 in 2012 
so mala in srednja podjetja, predvsem 
nova, ustvarila 85 % vseh novih delovnih 
mest1;

1. poudarja, da mala in srednja podjetja v 
EU zagotavljajo okoli 90 milijonov 
delovnih mest, od tega 30 % v 
mikropodjetjih; med letoma 2002 in 2012 
so mala in srednja podjetja, predvsem 
nova, ustvarila 85 % vseh novih delovnih 
mest2; glede na to bo treba posebno 
pozornost nameniti tudi mikropodjetjem, 
zato bi bilo treba kratico MSP (mala in 
srednja podjetja) spremeniti v MMSP 
(mikro, mala in srednja podjetja);

Or. pt

Predlog spremembe 2
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da mala in srednja podjetja 
pripomorejo k večji aktivnosti prebivalcev 
v regijah z nizko ravnjo zaposlenosti in 
povečanju zaposlovanja ter da hkrati 
ustrezajo trenutnim potrebam tam 
živečega prebivalstva in pozitivno vplivajo 
na razvoj lokalnih skupnosti; torej se zdi, 
da je razvoj malih in srednjih podjetij 

                                               
1 Evropska komisija: „Uspešnost in politike držav članic na področju konkurenčnosti: krepitev konkurenčnosti“, 
izdaja 2011.
2 Evropska komisija: „Uspešnost in politike držav članic na področju konkurenčnosti: krepitev konkurenčnosti“, 
izdaja 2011.
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eden od načinov za zmanjšanje razlik med 
posameznimi deli države;

Or. en

Predlog spremembe 3
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a.ugotavlja, da veliko zadevnih novih 
delovnih mest temelji na praksi velikih 
družb, da neposredno zaposlene 
delavce nadomeščajo s 
samozaposlenimi ter tako zmanjšujejo 
stroške in spodkopavajo združevanje 
delovne sile v sindikate; obsoja to 
prakso in znova poudarja potrebo po 
neokrnjenih sindikalnih pravicah v 
malih in srednjih podjetjih, saj je to
najboljši način za zavarovanje plač in 
delovnih razmer;

Or. en

Predlog spremembe 4
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da lahko mala in srednja 
podjetja ustvarjajo rast in delovna mesta 
le, če so jim ob velikih tveganjih na voljo 
ugodne finančne priložnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da posojilni skladi za mikro 
in mala podjetja ter brezposelne, ki želijo 
odpreti podjetje, spodbujajo lokalno 
podjetništvo, še zlasti naložbeno 
odgovornost, s čimer se spodbuja 
ustvarjanje novih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 6
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. zato pozdravlja priložnost, da se malim 
in srednjim podjetjem omogočijo naložbe 
prek strukturnih skladov; vendar hkrati 
pričakuje, da bo dostop do teh skladov za 
mala in srednja podjetja poenostavljen ter 
da bodo ta bolje obveščena o zadevnih 
možnostih;

Or. en

Predlog spremembe 7
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je dostop do finančnih 
sredstev bistven za financiranje 
podjetniških naložb, saj podjetjem 
omogoča, da dosežejo svoj potencial rasti, 
in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, s 
čimer se prispeva k prihodnji rasti in 
ustvarjanju delovnih mest;

3. ugotavlja, da je dostop do finančnih 
sredstev bistven za financiranje 
podjetniških naložb, saj podjetjem 
omogoča, da dosežejo svoj potencial rasti, 
in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, s 
čimer se prispeva k prihodnji rasti in 
ustvarjanju delovnih mest; v zvezi s tem 
poudarja, da je dostop do finančnih 
sredstev še toliko pomembnejši za mlade 
podjetnike, ki šele ustanavljajo podjetje, in 
podjetnike, ki prihajajo iz socialno 
ogroženega okolja ali zaposlujejo socialno 
ogrožene delavce;

Or. en

Predlog spremembe 8
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je dostop do finančnih 
sredstev bistven za financiranje 
podjetniških naložb, saj podjetjem 
omogoča, da dosežejo svoj potencial rasti, 
in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, s 
čimer se prispeva k prihodnji rasti in 
ustvarjanju delovnih mest;

3. ugotavlja, da je dostop do finančnih 
sredstev bistven za financiranje 
podjetniških naložb, saj podjetjem 
omogoča, da dosežejo svoj potencial rasti, 
in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij,
kar še zlasti velja za zelo majhna podjetja 
in podjetja socialne ekonomije, s čimer se 
prispeva k prihodnji rasti in ustvarjanju 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 9
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je dostop do finančnih 
sredstev bistven za financiranje 
podjetniških naložb, saj podjetjem 
omogoča, da dosežejo svoj potencial rasti, 
in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, s 
čimer se prispeva k prihodnji rasti in 
ustvarjanju delovnih mest;

3. ugotavlja, da je dostop do finančnih 
sredstev bistven za financiranje 
podjetniških naložb, saj podjetjem 
omogoča, da dosežejo svoj potencial rasti, 
in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, s 
čimer se prispeva k prihodnji rasti ter 
ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih
delovnih mest;

Or. pl

Predlog spremembe 10
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je dostop do finančnih 
sredstev bistven za financiranje 
podjetniških naložb, saj podjetjem 
omogoča, da dosežejo svoj potencial rasti, 
in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, s 
čimer se prispeva k prihodnji rasti in 
ustvarjanju delovnih mest;

3. ugotavlja, da je dostop do ugodnih
finančnih sredstev bistven za financiranje 
podjetniških naložb, saj podjetjem 
omogoča, da dosežejo svoj potencial rasti, 
in pomoč pri ustanavljanju novih podjetij, s 
čimer se prispeva k prihodnji rasti in 
ustvarjanju delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 11
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da dostop malih in srednjih 
podjetij do kredita brez lastnega prispevka 
ni mogoč ter da bi bilo treba spodbujati 
vsa prizadevanja za zagotovitev bančnih 
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garancij za ustanavljanje podjetij;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da se mala in srednja 
podjetja srečujejo s težavami, ki večinoma 
izhajajo iz upada domačega 
povpraševanja zaradi gospodarske krize in 
so se še zaostrile z izvajanjem varčevalnih 
politik; preučuje možnost prenehanja 
varčevalnih politik in ponovnega zagona 
gospodarstva s programi javnih naložb kot 
učinkovite pomoči za večino malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 13
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba zlasti v času 
gospodarske krize pri financiranju iz 
evropskih in nacionalnih programov 
prednostno obravnavati mala in srednja 
podjetja, ki jamčijo, da bodo v določenem 
obdobju ohranila enako raven delovnih 
mest ali da jo bodo zvišala in tako 
pripomogla k zmanjšanju brezposelnosti;

Or. el
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Predlog spremembe 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na finančno podporo za 
mikrofinanciranje mikropodjetij in 
financiranje socialnih podjetij, ki lahko 
ustvarjajo nova delovna mesta, vendar 
pričakuje, da bodo države članice 
poenostavile svoje postopke, da bodo 
lahko tudi mikropodjetja ta tvegani 
kapital pridobila na nebirokratski način;

Or. en

Predlog spremembe 15
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. pozdravlja podporo malim in srednjim 
podjetjem, na primer prek posojilnih 
jamstev za kulturni in ustvarjalni sektor, 
katerih namen je razviti zmožnost 
zasebnega sektorja za zagotavljanje rasti 
ter ustvarjanje delovnih mest in inovacij s 
podporo ustanavljanju novih podjetij, 
malim in srednjim podjetjem, 
mikrofinanciranju, prenosu znanja in 
naložbam v intelektualno lastnino;

Or. en

Predlog spremembe 16
Inês Cristina Zuber
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja podporo malim in srednjim 
podjetjem prek pobud, kot so Program EU 
za socialne spremembe in inovacije, 
Program za konkurenčnost podjetij in mala 
in srednja podjetja ter Obzorje 2020, kar bo 
ustvarilo priložnosti za zaposlene v 
sektorju malih, srednjih in mikropodjetij, 
da bodo razvila svojo bazo veščin in 
znanja;

4. pozdravlja podporo malim, srednjim in
mikropodjetjem prek pobud, kot so 
Program EU za socialne spremembe in 
inovacije, Program za konkurenčnost 
podjetij in mala in srednja podjetja
(COSME) ter Obzorje 2020, kar bo 
ustvarilo priložnosti za zaposlene v 
sektorju malih, srednjih in mikropodjetij, 
da bodo razvili svojo bazo veščin in 
znanja; meni, da bo lahko mehanizem za 
posojilna jamstva iz programa COSME 
koristil zlasti malim in mikropodjetjem; 
poudarja, da bi bilo treba za srednja 
podjetja ta znesek zvišati;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja podporo malim in srednjim 
podjetjem prek pobud, kot so Program EU 
za socialne spremembe in inovacije, 
Program za konkurenčnost podjetij in mala 
in srednja podjetja ter Obzorje 2020, kar 
bo ustvarilo priložnosti za zaposlene v 
sektorju malih, srednjih in mikropodjetij, 
da bodo razvila svojo bazo veščin in 
znanja;

4. pozdravlja podporo malim, srednjim in
mikropodjetjem prek pobud, kot so 
Program EU za socialne spremembe in 
inovacije, Program za konkurenčnost 
podjetij in mala in srednja podjetja
(COSME) ter Obzorje 2020, ki ponujajo 
nove možnosti za izpopolnjevanje znanja 
in veščin, s čimer se poenostavlja 
dinamični razvoj malih, srednjih in 
mikropodjetij;

Or. pl
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Predlog spremembe 18
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja podporo malim in srednjim 
podjetjem prek pobud, kot so Program EU 
za socialne spremembe in inovacije, 
Program za konkurenčnost podjetij in mala 
in srednja podjetja ter Obzorje 2020, kar bo 
ustvarilo priložnosti za zaposlene v 
sektorju malih, srednjih in mikropodjetij, 
da bodo razvila svojo bazo veščin in 
znanja;

4. pozdravlja podporo malim, srednjim in
mikropodjetjem prek pobud, kot so 
Program EU za socialne spremembe in 
inovacije, program Ustvarjalna Evropa, 
Program za konkurenčnost podjetij in mala 
in srednja podjetja (COSME) ter Obzorje 
2020, kar bo ustvarilo priložnosti za 
zaposlene v sektorju malih, srednjih in 
mikropodjetij, da bodo razvili svojo bazo 
veščin in znanja;

Or. en

Predlog spremembe 19
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. predlaga poenostavitev in 
ovrednotenje dostopa do socialnih in 
okoljskih informacij podjetij prek oznake, 
da bi tako lažje pritegnili naložbena 
sredstva;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 5



PE496.589v01-00 12/22 AM\914283SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da kljub uspešnim pobudam 
EU, kot je direktiva o zamudah pri plačilih,
obstajajo velike prepreke za ustanavljanje 
ter razvoj malih in srednjih podjetij, na 
primer omejen dostop do finančnih 
sredstev in stroški financiranja, kar lahko
vpliva na njihovo zmožnost za ustvarjanje
delovnih mest in obdržanje delavcev;

5. poudarja, da kljub uspešnim pobudam 
EU, kot je direktiva o zamudah pri plačilih,
ostajajo velike prepreke, na primer omejen 
dostop do finančnih sredstev in visoki
stroški financiranja, kar vpliva na 
zmožnost malih in srednjih podjetij za
ohranjanje obstoječih delovnih mest in
ustvarjanje novih;

Or. pl

Predlog spremembe 21
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a ugotavlja, da se banke kljub zelo 
razširjeni nacionalizaciji bančnega 
sektorja v mnogih državah EU in 
državnim dokapitalizacijam še naprej 
upravljajo kot ustanove za zagotavljanje 
čim večjega dobička v ozkem interesu 
delničarjev, ne pa v interesu malih in 
srednjih podjetij, lastnikov domov ali 
potrošnikov, ki potrebujejo kredit; poziva 
k izoblikovanju resnično demokratičnega 
in javnega lastništva bančnega sektorja, 
ki bo zagotavljal kredite tistim, ki jih 
potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k izoblikovanju pravnih pravil, 
na podlagi katerih bodo kreditne ustanove 
zavezane k hitremu odgovoru na prošnje 
za financiranje, ki jih vložijo mala in 
srednja podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj nujno 
pospešijo uporabo direktive o zamudah pri 
plačilih, saj so težave, ugotovljene pri 
plačilih v trgovinskih poslih – v okviru 
zaostrene gospodarske krize –, precej 
vplivale na finančno vzdržnost malih in 
srednjih podjetij;

Or. el

Predlog spremembe 24
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da so liberalizacijske in 
privatizacijske politike v najrazličnejših 
gospodarskih sektorjih, kot so med 
drugim energetika, promet in 
komunikacije, povzročile izoblikovanje 
monopolov in privedle do zvišanja 
stroškov proizvodnih dejavnikov, kar je 
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močno vplivalo na dejavnost MMSP;

Or. pt

Predlog spremembe 25
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja namero Evropske komisije, 
da bo v sodelovanju s socialnimi partnerji 
usklajevala izmenjavo dobrih praks med 
državami članicami, kar zadeva 
financiranje malih in srednjih podjetij;

Or. el

Predlog spremembe 26
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva k poenostavitvi upoštevnih 
delovnopravnih pravil, ki so lahko včasih 
zaradi svoje zapletenosti ovira za 
zaposlovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja, da ima Evropska 
investicijska banka pomembno vlogo pri 
sprejemanju neposrednih in konkretnih 
pobud za poenostavitev dostopa do 
financiranja, zlasti za mala in zelo 
majhna podjetja;

Or. el

Predlog spremembe 28
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva, naj se razen za ustrezno 
opredeljene izjeme določijo preprosta 
pravila, na podlagi katerih bo mogoče 
ločiti premoženje podjetja od premoženja 
njegovega poslovodje, tudi če vodja 
podjetja zadevno dejavnost opravlja kot 
posameznik;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo in države članice, naj 
preučijo možnost sprejetja odličnih 
mehanizmov za analizo trga, ki bi jih 
uporabili kot instrumente za zagotavljanje 
podpore pri internacionalizaciji dejavnosti 
malih in srednjih podjetij ter izoblikovanje 
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podpornih mehanizmov pri njihovem 
strateškem načrtovanju;

Or. el

Predlog spremembe 30
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. je seznanjen s koristmi novih oblik 
financiranja prek inovativnih shem in 
nebančnih poti, na primer sistemov 
vzajemnih posojil, mikroposojil, obveznic 
malih in srednjih podjetij in produktov,
povezanih z izstavljanjem računov;

6. je seznanjen s koristmi novih oblik 
financiranja prek inovativnih shem in 
nebančnih poti, na primer sistemov 
vzajemnih posojil, mikroposojil, obveznic 
malih in srednjih podjetij in produktov, 
povezanih z izstavljanjem računov;
poudarja, da zadruge in socialna podjetja 
potrebujejo posebne predpise, ki jim bodo 
omogočili dostop do finančnih sredstev;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. je seznanjen s koristmi novih oblik 
financiranja prek inovativnih shem in 
nebančnih poti, na primer sistemov 
vzajemnih posojil, mikroposojil, obveznic 
malih in srednjih podjetij in produktov, 
povezanih z izstavljanjem računov;

6. je seznanjen s koristmi novih oblik 
financiranja prek inovativnih shem in 
nebančnih poti, na primer sistemov 
vzajemnih posojil, mikroposojil, obveznic 
malih in srednjih podjetij in produktov, 
povezanih z izstavljanjem računov, saj je 
tako mogoče zagotoviti bistvene naložbe v 
socialna podjetja in samostojno 
ustanavljanje novih podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. se zaveda potencialnih koristi 
nacionalnih in regionalnih investicijskih 
bank, ki lahko malim in srednjim 
podjetjem zagotovijo ugodna finančna 
sredstva, ko ta nimajo dostopa do 
komercialnih bank in drugih zasebnih 
finančnih virov;

Or. en

Predlog spremembe 33
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja potrebo po zmanjšanju 
stroškov proizvodnih dejavnikov, med 
drugim tistih za energijo, prevoz in 
komunikacijo;

Or. pt

Predlog spremembe 34
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. se zaveda, da lahko pomanjkanje znanja 7. se zaveda, da lahko pomanjkanje znanja 
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in informacij vpliva na dostopnost financ iz 
dolžniških instrumentov in vrednostnih 
papirjev za mala in srednja podjetja, zaradi 
česar se utegne finančno trdnim podjetjem 
zavrniti financiranje, kar bi zavrlo razvoj 
ali nastajanje trdnih malih, srednjih in 
mikropodjetij;

in informacij vpliva na dostopnost financ iz 
dolžniških instrumentov in vrednostnih 
papirjev za mala in srednja podjetja, zaradi 
česar se utegne finančno trdnim podjetjem 
zavrniti financiranje, kar bi zavrlo razvoj 
ali nastajanje trdnih malih, srednjih in 
mikropodjetij; priznava, da lahko sistem 
„vse na enem mestu“ in e-uprava 
pripomoreta k ublažitvi te težave z 
zagotovitvijo vseh potrebnih informacij za 
mala in srednja podjetja na lahko 
dostopen način;

Or. en

Predlog spremembe 35
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. se zaveda, da lahko pomanjkanje znanja 
in informacij vpliva na dostopnost financ iz 
dolžniških instrumentov in vrednostnih 
papirjev za mala in srednja podjetja, zaradi 
česar se utegne finančno trdnim podjetjem 
zavrniti financiranje, kar bi zavrlo razvoj 
ali nastajanje trdnih malih, srednjih in 
mikropodjetij;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. pl

Predlog spremembe 36
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami sprejme ukrepe za 
izboljšanje in spodbujanje splošnega 
obveščanja v zvezi z malimi in srednjimi 
podjetji, da bi jim tako olajšali dostop do 
finančnih sredstev in omejili 
neobveščenost, ki je glavni razlog za 
manjši dostop teh podjetij do 
financiranja;

Or. el

Predlog spremembe 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k izboljšanju in poenostavitvi 
dostopa do informacij o priložnostih 
financiranja za mala in srednja podjetja 
na regionalni in lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 38
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba malim in 
srednjim podjetjem, ki se zanimajo za 
možnost bančnega ali drugačnega 
financiranja, zagotoviti razumljive, 
popolne in specializirane informacije ter 
nasvete usposobljenih svetovalcev;
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Or. el

Predlog spremembe 39
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da je treba preučiti davčne 
ovire za čezmejne naložbe na ravni EU, 
da bi tako po eni strani spodbudili 
čezmejno mobilizacijo kapitala, po drugi 
pa preprečili goljufije in izogibanje 
davkom;

Or. el

Predlog spremembe 40
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja pomen državnih pomoči za 
podporo dostopu malih in srednjih 
podjetij do financiranja prek preglednih 
postopkov, da bi tako okrepili 
konkurenčnost gospodarstva, ohranili 
delovna mesta in omogočili boj proti 
brezposelnosti;

Or. el

Predlog spremembe 41
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja preskus za mala in srednja 
podjetja3, ki zagotavlja, da jih novi ukrepi 
ne bodo nesorazmerno obremenjevali;

8. pozdravlja okrepljeni preskus za mala in 
srednja podjetja3, ki zagotavlja, da se ob 
pripravi novih zakonodajnih predlogov 
preučijo vse možnosti, da ne bi
nesorazmerno obremenjevali malih in 
srednjih, pa tudi mikropodjetij;

Or. pl

Predlog spremembe 42
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja preskus za mala in srednja 
podjetja1, ki zagotavlja, da jih novi ukrepi 
ne bodo nesorazmerno obremenjevali;

8. pozdravlja preskus za mala in srednja 
podjetja2, ki zagotavlja, da jih novi ukrepi 
ne bodo nesorazmerno obremenjevali;
meni, da ti ukrepi ne smejo zadevati niti 
socialnega zavarovanja delavcev niti 
določb v zvezi z zdravjem in varnostjo pri 
delu;

Or. el

Predlog spremembe 43
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. priznava, da lahko upravna 
obremenitev in finančno tveganje, 

                                               
1 COM(2011)0803.
2 COM(2011)0803.
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povezana z dostopom do finančnih 
sredstev, povzročita stres in druge 
negativne vplive na zdravje zaposlenih ter 
lastnikov malih, srednjih in mikropodjetij; 
poudarja, da mora zakonodaja na 
področju zaposlovanje in sociale 
prispevati k blaginji podjetnikov in 
njihovih zaposlenih, ne da bi ustvarjala 
dodatne ovire za njihovo uspešnost;

Or. en

Predlog spremembe 44
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
preučijo trdne socialne in ekonomske 
argumente v prid temu, da bi uporabili 
obstoječe pobude EU, da bi potencialnim 
in obstoječim lastnikom malih in srednjih 
podjetij omogočili ustrezna znanja in 
orodja za uspešno finančno upravljanje.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. pl


