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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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;

2. ugotavlja, da tvegani kapital uporablja zgolj 7 % evropskih malih in srednjih podjetij, 
60 % podjetij pa je mnenja, da tvegani kapital zanje ni primeren; ugotavlja tudi, da 
dodatnih 22 % podjetij ne zaupa v poslovanje s skladi tveganega kapitala2;

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;

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;

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;

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;

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; 

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

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.

                                               
1 Evropska komisija: „Uspešnost in politike držav članic na področju konkurenčnosti: krepitev 
konkurenčnosti“,izdaja 2011.
2 ECB in Evropska Komisija, raziskave o dostopu malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev 2009–2011.
3 COM(2011)0803.


