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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 mala in srednja podjetja (MSP) temelj gospodarstva EU, saj ustvarijo 
skoraj 59 % dodane vrednosti znotraj EU; poudarja, da 23 milijonov MSP zagotavlja 
približno 90 milijonov delovnih mest v zasebnem sektorju EU, od katerih jih 30 % izhaja 
iz mikropodjetij;

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

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;

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;

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

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;

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

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;

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.


