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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja, 
poslovne dejavnosti in na novo ustanovljena podjetja za ustvarjanje novih delovnih 
mest?
(2013/2176(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju dela skupine neodvisnih zainteresiranih strani za upravne obremenitve na 
visoki ravni, ki deluje v okviru Komisije,

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Zmanjšanje upravnega bremena za MSP –
Prilagoditev predpisov EU potrebam mikropodjetij“ (COM(2011)0803),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o ustreznosti predpisov EU (COM(2012)0746),

– ob upoštevanju akcijskega načrta Komisije za podjetništvo 2020,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Akcijski načrt za boljši dostop do 
finančnih sredstev za MSP“ (COM(2011)0870),

– ob upoštevanju direktive o zamudah pri plačilih (Direktiva 2000/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta),

– ob upoštevanju raziskave Sveta evropskih delodajalcev kovinske, strojniške in tehnološke 
industrije (CEEMET) z naslovom „Flexible employment contracts responding to changing 
market circumstances and meeting employee needs“ (Prožne pogodbe o zaposlitvi za 
odzivanje na spreminjajoče se pogoje na trgu in izpolnjevanje potreb zaposlenih),1

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2013),

A. ker je za ustanovitev podjetja v Evropi potrebnih od 13 dni (Velika Britanija) do 40 dni 
(Malta);2

B. ker je bilo ugotovljeno, da togosti na trgu dela negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest;

                                               
1http://www.ceemet.org/en/News/News/CEEMET-Survey-Flexible-employment-contracts-responding-to-
changing-market-circumstances-and-meeting-employee-needs.htm
2 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS
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C. ker ima enotni trg lahko odločilno vlogo pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 na 
področju zaposlovanja; 

D. ker so MSP temelj gospodarstva EU in predstavljajo velik potencial za ustvarjanje 
delovnih mest;

E. ker 20,7 milijona MSP predstavlja več kot 67 % zaposlenosti v zasebnem sektorju v EU, 
pri čemer jih 30 % izhaja iz mikropodjetij;

Ustvarjanje delovnih mest

1. je zaskrbljen zaradi stroškov, zapletenosti in časa, s katerimi je povezana ustanovitev 
podjetja v nekaterih delih Evrope; meni, da si morajo države članice z namenom, da bo 
EU ponovno konkurenčna, prizadevati za poenostavitev in pospešitev tega postopka;

2. ugotavlja, da so se z globalnimi trendi pojavili konkurenčni pritiski in tudi priložnosti za 
podjetja; poudarja, da morajo države članice oblikovati ustrezen regulativni okvir, ki bo 
podjetjem pomagal ustvarjati delovna mesta;

3. meni, da morajo države članice, zato da bodo lahko zagotovile prijazno okolje za 
ustvarjanje delovnih mest, s podporo institucij EU obravnavati naslednje dejavnike: 
znanja in spretnosti, podjetništvo, demografski razvoj, dostop do trga, financiranje in trg 
dela;

Znanja in spretnosti 

4. meni, da se EU sooča z velikim pomanjkanjem znanj in spretnosti in njihovo 
neusklajenostjo s potrebami, kar ovira gospodarsko rast;

5. ugotavlja, da obstaja trend v smeri delovnih mest, ki zahtevajo več znanj in spretnosti, pri 
čemer naj bi skoraj 90 % delovnih mest, ki bodo ustvarjena ali prosta do leta 2020, 
zahtevalo srednje do visoke kvalifikacije;

6. je zaskrbljen, da sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi niso prilagojeni 
potrebam po znanjih in spretnostih podjetij; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se bo 
predvideno pomanjkanje kvalificirane delovne sile na področju IKT v EU leta 2015 
povečalo na 384.000 do 700.000 oseb ter da zagotavljanje znanstvenih, tehnoloških, 
inženirskih in matematičnih znanj in spretnosti v naslednjih letih ne bo kos naraščajočim 
potrebam podjetij;

Podjetništvo

7. izraža zaskrbljenost nad tem, da je delež državljanov EU, ki želijo biti samozaposleni, v 
zadnjih treh letih padel s 45 % na 37 %, med temi pa se jih skoraj polovica boji stečaja in 
več kot 50 % jih pravi, da je težko dobiti dovolj informacij o tem, kako ustanoviti 
podjetje; 

8. pozdravlja akcijski načrt Evropske komisije za podjetništvo, ki podpira prizadevanja držav 
članic, da bi zdravim podjetjem olajšala preživetje in da bi pošteni podjetniki dobili še 
drugo priložnost;
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9. pozdravlja programe, kot je Erasmus za mlade podjetnike, katerih cilj je pomagati novim 
podjetnikom pridobiti ustrezna znanja in spretnosti za upravljanje podjetja, in meni, da bi 
bilo treba tovrstne programe še dodatno spodbujati, da bi še več podjetnikom pomagali 
razvijati in ustvarjati delovna mesta;

10. meni, da so univerzitetni programi, kot je birminghamska mreža BSEEN (Birmingham 
Skills for Enterprise and Employability Network (Birminghamska mreža znanj in 
spretnosti za podjetja in zaposljivost) v Veliki Britaniji, ki jo financira ESRR, ki 
posredujejo podjetniška znanja in spretnosti z zagotavljanjem mentorstva, intenzivne 
podpore za ustanovitev podjetja in inkubatorja za nova podjetja, odločilni za ustvarjanje 
delovnih mest v prihodnosti; 

Demografski razvoj 

11. meni, da bi bilo treba države članice spodbuditi, naj si prizadevajo za zadržanje starejših 
delavcev na trgu dela z zavzemanjem za podaljšanje delovne dobe, oblikovanjem prožnih 
trgov dela in spoštovanjem izkušenj;

Dostop do trga

12. poudarja, da je treba priložnosti, ki jih ponuja enotni trg, izkoristiti, da se v gospodarstva 
Evrope vnese novo življenje, tako da se odprejo meje in ustvarijo nove poslovne 
priložnosti;

Financiranje

13. meni, da nove oblike financiranja – prek inovativnih programov in nebančnih poti, kot so 
vzajemna posojila, mikroposojila in drugi instrumenti, ki lahko zagotovijo ključne 
naložbe, da nova podjetja lahko rastejo in ustvarjajo delovna mesta – prinašajo resnične 
koristi;

14. pozdravlja pobude, ki bodo podjetjem olajšale dostop do pomoči EU prek enotnega 
portala, ki zagotavlja informacije o strukturnih skladih, vključno z ESS; meni, da je treba 
več ukreniti za širjenje informacij do obstoječih in potencialnih podjetnikov s pristopom 
„vse na enem mestu“;

Trg delovne sile

15. trdno verjame, da lahko podjetja ustvarjajo delovna mesta samo, če obstajajo pravi pogoji 
za to, vključno z dostopom do kvalificirane delovne sile, razpoložljivostjo prožnih 
pogodbenih dogovorov in zagotavljanjem, da so upravna bremena čim manjša;

16. meni, da se morajo države članice bolj odzivati na potrebe trga dela, zlasti s spodbujanjem 
učenja na delovnem mestu in vajeništva;
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MSP in mikropodjetja

17. meni, da spadajo MSP med najbolj inovativna podjetja v EU, ki imajo odločilno vlogo pri 
zagotavljanju poti do dela;

18. poudarja načelo „najprej pomisli na male“; priznava koristi elektronskega trgovanja pri 
zagotavljanju novih možnosti MSP, da dostopajo do enotnega trga, znižajo svoje stroške 
in nastopajo na svetovni ravni;

19. ugotavlja, da so glavne ovire, s katerimi se soočajo nova podjetja in ki vplivajo na razvoj 
hitro rastočih MSP, dostopnost in stroški financiranja, obremenjujoči predpisi, posredni 
stroški dela, dostopnost izvoznih trgov, povprečni plačilni roki ter pomanjkanje 
usposobljene delovne sile;

20. pozdravlja uvedbo „testa MSP“; meni, da je treba uvesti blažilne ukrepe, npr. daljši rok za 
izvajanje, manj inšpekcij ali preprostejšo dokumentacijo, toda brez ustvarjanja dvotirnega 
trga dela;

21. pozdravlja pobude, kot je projekt CREATE, ki odpravlja ovire za rast in konkurenčnost, s 
katerimi se srečujejo MSP na podeželskih območjih;

22. meni, da je treba države članice spodbujati, naj si izmenjujejo dobre prakse o inovativnih 
načinih za zmanjševanje birokracije in upravnih postopkov, zlasti za MSP in 
mikropodjetja;

Boljši predpisi

23. poudarja, da je potrebna učinkovita ureditev, ki se lahko izvaja na preprost način in 
pomaga podjetnikom delovati v skladu s pravno državo ter izkoristiti priložnosti in 
zaščito, ki jih zagotavlja zakonodaja s področja zaposlovanja, zdravja in varnosti;

24. pozdravlja, da je Komisija pregledala „10 predpisov, ki najbolj obremenjujejo MSP“; 
meni, da je treba zagotoviti, da bo EU v političnem postopku upoštevala posebne potrebe 
podjetij, zlasti MSP in mikropodjetij;

25. pozdravlja novo strategijo na področju zdravja in varnosti; upa, da se bo namesto na 
dodatno urejanje osredotočila na poenostavljanje, preprečevanje in boljše izvajanje 
obstoječe zakonodaje;

26. ugotavlja, da je eden od odgovorov na zaključek posvetovanja o 10 predpisih, ki najbolj 
obremenjujejo MSP ta, da je direktiva o delovnem času zapletena in neprožna in v 
številnih primerih zahteva od MSP, da pridobijo drago specializirano pravno pomoč; 
poziva Komisijo, naj nujno pripravi svojo podrobno oceno učinka;

27. ugotavlja, da naj bi direktiva o začasnih delavcih, zaposlenih prek agencij, prav tako 
ovirala možnost podjetij za čezmejno delo, saj nalaga upravna bremena in nesorazmerne 
zahteve;

Priporočila
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28. poziva Komisijo in države članice, naj ukrepajo hitro in zavzeto, da zmanjšajo regulativna 
bremena za MSP, in hkrati zagotovijo, da bodo vse predlagane rešitve temeljile na 
dokazih;

29. poziva poslance Evropskega parlamenta, naj v celoti izkoristijo Direktorat za oceno 
učinka in evropsko dodano vrednost, da temeljito pregledajo stroške predlogov osnutka 
politike;

30. poziva Komisijo, naj obravnava negativne učinke, ki jih ima kopičenje zakonodaje na 
podjetja, zlasti kar zadeva vidik pomanjkanja znanja in splošnega dojemanja zakonodaje 
EU, predvsem na področju zakonodaje o zaposlovanju, zdravju in varnosti;

31. poziva Komisijo, naj v okviru programa REFIT zagotovi, da vsa zakonodaja izpolnjuje 
svoj namen, ter odkrije področja, kjer se pojavljajo pretirane obremenitve, nedoslednosti 
ali neučinkoviti ukrepi, zlasti na področju zaposlovanja in socialnih zadev;

32. poziva države članice, naj podpirajo samozaposlovanje, zlasti med mladimi, tako da 
zagotavljajo okolje, ki bo spodbujajo podjetnike k rasti in ustvarjanju novih delovnih 
mest;

33. poziva Komisijo in sozakonodajalca, naj upoštevajo učinek, ki ga lahko imajo pretirano 
obremenjujoče zahteve predlagane uredbe o varstvu podatkov na ustvarjanje delovnih 
mest v prihodnosti za podjetja, zlasti za MSP, saj lahko vplivajo na njihovo zmožnost 
ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest;

34. poziva Komisijo in sozakonodajalca, naj v okviru direktive o napotitvi delavcev na delo 
zagotovijo, da bodo vsi sprejeti ukrepi sorazmerni, ter omejijo obremenitve za podjetja, ki 
želijo izkoristiti svobodo opravljanja storitev;

35. poziva EU, naj sodeluje z državami članicami in univerzami, da uskladi in v celoti uporabi 
finančne vire EU, kot so ESS, ESRR in Obzorje 2020, da spodbudi kulturo podjetništva, 
zlasti med mladimi;

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Brezposelnost je največji družbeni izziv, s katerim se Evropa sooča v tem trenutku. Julija 
2013 je stopnja brezposelnosti za celotno EU znašala 11 %, za številne države članice pa več 
kot 20 %. V EU2020 je določen cilj 75 % aktivno zaposlenih do leta 2020, in če hočemo imeti 
realno možnost za uresničitev tega cilja, se je treba osredotočiti na to, kako bi Evropa lahko 
zagotovila pravo okolje za ustvarjanje delovnih mest.

Prav tako ne smemo pozabiti na temeljno načelo, da so podjetja, zlasti MSP, mikropodjetja, 
podjetniki in inovatorji, tista, ki ustvarjajo delovna mesta, ne načrti EU za rast. MSP in 
mikropodjetja v tem trenutku zagotavljajo 90 milijonov delovnih mest v zasebnem sektorju v 
EU. Tukaj je velik potencial za ustvarjanje delovnih mest, za rast in inovacije. Če 
upoštevamo, da 85 % vseh novih delovnih mest v zadnjih 10 letih izhaja iz MSP, je treba 
zagotoviti, da bodo potrebe MSP v ospredju oblikovanja politik.

EU in zlasti države članice imajo pomembno vlogo pri podpiranju podjetij z izboljševanjem 
dostopa do financiranja, spodbujanjem podjetništva in, kar je najpomembneje, z 
raziskovanjem novih možnosti zagotavljanja pravega regulativnega okolja. 

Podjetja lahko ustvarjajo delovna mesta in zaposlijo več ljudi samo, če trg to omogoča, če se 
lahko zanašajo na kvalificirano delovno silo, če so trgi dela dovolj prožni, če so stroški dela, 
vključno s plačami, usklajeni s produktivnostjo, če sistemi socialne zaščite zagotavljajo, da je 
delo privlačno, in če je ureditev sorazmerna in podprta z dokazi.

Obravnavati je treba nekaj velikih izzivov in to poročilo poskuša ob priznavanju različnih 
političnih stališč o tem vprašanju obravnavati številna vprašanja, vključno s tem, kako lahko 
EU in države članice izboljšajo dostop do financiranja, spodbujajo podjetništvo in razvijejo 
boljšo ureditev.

Poudarjene so številne ključne točke, prvič, da morajo biti podjetja, zlasti MSP in 
mikropodjetja, opremljena z znanjem in strokovnimi izkušnjami o tem, kako priti do pomoči 
EU, na primer prek pristopa „vse na enem mestu“ ali spletnih portalov. 

Drugič, glede na dejstvo, da se je število državljanov EU, ki želijo biti samozaposleni, v 
zadnjih treh letih znižalo s 45 % na 37 %, je pomembno, da se podjetniški duh vzgaja od 
mladih nog in vse do univerze in da se ukrene vse, da bodo zdrava podjetja lažje preživela in 
da bodo pošteni podjetniki dobili še eno priložnost. 

Poročilo še posebej pozdravlja inovativne pobude, ki pomagajo podjetnikom, med katere 
spadajo program CREATE, Erasmus za mlade podjetnike in strategija za podjetništvo 2020. 

Tretjič, poudarja, da se EU zaradi naraščajoče mednarodne konkurence, ki jo podpira vedno 
bolj kvalificirana delovna sila, sooča z velikim pomanjkanjem usposobljene delovne sile in 
njeno neusklajenostjo s potrebami, kar zavira gospodarsko rast. Opaziti je jasen trend v smeri 
delovnih mest, ki zahtevajo več znanj in spretnosti. Velika večina delovnih mest, ki naj bi jih 
ustvarili ali bi postala prosta do leta 2020, bo zahtevala srednje do visoke kvalifikacije. 
Natančneje, do leta 2015 se bo pričakovani primanjkljaj kvalificiranega osebja na področju 
IKT v EU povečalo približno za 384.000 do 700.000. Ponudba znanstvenih, tehnoloških, 
inženirskih in matematičnih znanj in spretnosti se ne bo ujemala z naraščajočim 
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povpraševanjem podjetij.

V središču tega je potreba po zagotovitvi ustreznega regulativnega okolja z odpravo 
nepotrebnih ovir, ki podjetjem nalagajo nesorazmerne stroške ter ovirajo njihovo zmožnost za 
rast, ustvarjanje delovnih mest in nastopanje na svetovni ravni. 

Poudarja številne pobude, vključno z načelom „najprej pomisli na male“, „testom MSP“, 
programom REFIT, javnim posvetovanjem Komisije o „10 predpisih, ki najbolj 
obremenjujejo MSP“ (ki je pokazalo, da sta direktiva o delovnem času in direktiva o začasnih 
delavcih, zaposlenih prek agencij, preveč zapleteni ali vsebujeta nesorazmerne zahteve do 
MSP), ki bodo vse po vrsti pomagale zagotoviti, da zakonodaja služi svojemu namenu. 

Zakonodajalci so dolžni zagotoviti, da vse uredbe ali predlogi, ki jih predložijo, spodbujajo 
ustvarjanje delovnih mest ter ne nalagajo nesorazmernih ali slabo premišljenih obremenitev za 
podjetja.


