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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je enotni trg mogoče in potrebno ponovno spodbuditi tako, da nudi večjo rast ter 
več in boljša delovna mesta za evropska podjetja, delavce in potrošnike;

2. meni, da so mala in srednja podjetja temelj evropskega gospodarstva ter glavna gonilna 
sila za ustvarjanje delovnih mest, zaposlovanje, gospodarsko rast in socialno kohezijo v 
Evropi; poudarja, da si je treba bolj prizadevati za izboljšanje dostopa malih in srednjih 
podjetij do enotnega trga in njihovo sodelovanje na njem, vključno z odpravo vseh ovir za 
razvoj e-poslovanja, kot je opredeljena digitalni agendi za leto 2010;

3. poudarja, da je v času gospodarske krize dostop do finančnih sredstev ena od največjih 
težav malih in srednjih podjetij; odločno podpira predlog akcijskega načrta za izboljšanje 
dostopa malih in srednjih podjetij do trgov kapitala;

4. poudarja, da načelo „najprej razmišljaj v malem“ še ni bilo uresničeno tako, da bi bila 
odpravljena bremena, ki ovirajo mala in srednja podjetja; poziva k čim prejšnji oceni akta 
za mala podjetja, da bi ga bilo mogoče uskladiti s strategijo Evropa 2020;

5. odločno podpira prizadevanja za nadaljevanje mednarodnih trgovinskih pogajanj; v zvezi 
s tem ponovno poudarja, da je pomembno vključiti socialne standarde v vse trgovinske 
sporazume, sklenjene med EU in tretjimi državami;

6. pozdravlja revizijo direktiv o računovodskih pravilih, katerih namen je poenostaviti 
obveznosti finančnega poročanja in zmanjšati upravne obremenitve, zlasti za mala in 
srednja podjetja;

7. ponovno poudarja, da je treba s skrbno presojo vpliva vseh novih regulativnih ali 
zakonodajnih ukrepov na mala in srednja podjetja oblikovati tem podjetjem prijaznejše 
zakonodajno okolje; 

8. poudarja pomen boljše uporabe javnih naročil za podporo zaposlovanju, socialnemu 
napredku in inovacijam; poziva Komisijo, naj pripravi pobude za odprtje in lažji dostop 
do javnih naročil za mala in srednja podjetja.


