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B7-0000/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o vidikih zaposlovanja pri zmanjšanju upravnega 
bremena za MSP – prilagoditev predpisov EU potrebam mikropodjetij
(2012/0000(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 23. novembra 2011 z naslovom „Zmanjšanje 
upravnega bremena za MSP – prilagoditev predpisov EU potrebam mikropodjetij“ 
(COM(2011)0803), 

– 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 sporočila Komisije z dne 23. februarja 2011 z naslovom „Pregled Akta za 
mala podjetja za Evropo“ (COM(2011)0078) ter svoje resolucije z dne 12. maja 2011 na 
to temo, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011o enotnem trgu za podjetja in rast,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o izvajanju lizbonskega 
programa Skupnosti: politika malih in srednjih podjetij za rast in zaposlovanje,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o razvoju zaposlitvenih možnosti 
novega trajnostnega gospodarstva,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. novembra 2010 o programu za nova znanja 
in spretnosti ter delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti 
(COM(2010)0682) in svoje resolucije z dne 4. oktobra 2011 na to temo,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti njenega člena 9,

– ob upoštevanju vprašanja z dne 26. aprila 2012 za Komisijo o vidikih zaposlovanja pri 
zmanjšanju upravnega bremena za MSP – Prilagoditev predpisov EU potrebam 
mikropodjetij (O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je v EU skoraj 20,8 milijona MSP, kar pomeni 99,8 odstotka vseh podjetij, in ker je 
19,2 milijona teh MSP mikropodjetij, ki imajo manj kot deset zaposlenih;

B. ker so MSP in mikropodjetja leta 2010 skupaj zagotavljala 87,5 milijona delovnih mest, 
kar je več kot dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem sektorju v EU27;

C. ker MSP, zlasti nova podjetja, zagotavljajo veliko večino novih delovnih mest, ki se 
odprejo v EU, kar pomeni 85 % novega povpraševanja po delovni sili v obdobju 2002–
2010;
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D. ker so MSP leta 2010 prinesla 58,4 % skupne bruto dodane vrednosti zasebnih podjetij v 
EU in so tako glavno gonilo za dolgoročno gospodarsko rast EU, pa tudi za ustvarjanje 
trajnostnih in kakovostnih delovnih mest ter zagotavljanje mest za usposabljanje;

E. ker bo sposobnost EU, da gradi na potencialu MSP za rast in inovacije, odločilna za njeno 
blaginjo v prihodnje in zlasti za doseganje ciljev strategije EU 2020;

F. ker imajo MSP poglavitno vlogo, saj pomembno prispevajo k inovacijam, družbeni 
stabilnosti, socialni koheziji in vključevanju, in ker se zato z njihovim podpiranjem 
ustvarjajo ugodne razmere tudi za vse delavce, zagotavlja preživljanje, preprečuje 
upadanje števila prebivalstva, krepi lokalna skupnost in zmanjšuje revščina;

G. ker ta podjetja v veliki meri in nesorazmerno nosijo breme ovir, ki še ostajajo na enotnem 
trgu, ter nimajo v celoti koristi od čezmejnih dejavnosti na ravni EU in ker si je treba bolj 
prizadevati za izboljšanje dostopa MSP do enotnega trga in njihove udeležbe na njem;

H. ker ta podjetja poleg omejitev, s katerimi se soočajo pri dostopu do kapitala, nosijo tudi 
najvišje stroške za izpolnjevanje zakonodaje na nacionalni ravni in na ravni EU;

I. ker člen 137(2)(b) Pogodbe ES določa, da se morajo direktive s področja socialnega 
varstva in zaščite delavcev izogibati „uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, 
ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij“;

J. ker so posledice finančne in gospodarske krize za gospodarstvo EU hude in obsežne, in 
sicer ne le v smislu gospodarske rasti, temveč tudi glede ravni zaposlenosti, zlasti v 
primeru MSP;

K. ker mora EU s podpiranjem socialnega tržnega gospodarstva, dejavnim spodbujanjem 
inovacij, naložbami, poklicnim izobraževanjem, vseživljenjskim učenjem, prenosom 
znanja in spretnosti ter ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest na novih področjih 
povečati svojo konkurenčnost in potencialno rast;

1. pozdravlja pobudo Komisije za nadaljnji razvoj koncepta „najprej pomisli na male“ ter s 
tem povezane predloge, s katerimi poskuša čim bolj zmanjšati regulativne stroške za MSP 
in mikropodjetja; 

2. ponovno poudarja, da imajo MSP poglavitno vlogo v evropskem gospodarstvu in 
spodbujajo družbeno stabilnost ter so bistvena za doseganje trajnostne rasti, ustvarjanje 
dostojnih delovnih mest in razvoj mest za usposabljanje; poleg tega opominja, da so MSP 
srž lokalne proizvodnje, saj je treba preprečevati delokalizacijo, ki povzroča težave zaradi 
brezposelnosti in obenem spodbuja socialni damping;

3. državam članicam priporoča, naj si prizadevajo za oblikovanje zakonodajnega okolja, ki 
bo MSP dopuščalo nekoliko prožnosti, ne da bi bile pri tem ogrožene pravice glede 
socialne varnosti;

4. obžaluje, da je le malo držav članic v svoje nacionalne postopke odločanja vključilo test 
MSP; poziva Komisijo, naj predloži minimalne zahteve za sistemsko izvajanje testa MSP 
na nacionalni ravni;
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5. meni, da bi bil primernejši pristop, ki ga predlaga Komisije, tj. da bi mikrosubjekte izvzeli 
iz področja uporabe prihodnje predlagane zakonodaje, razen če bi jih res bilo treba 
vključiti; vendar poziva, da je treba ohraniti določbo iz sedanje socialne zakonodaje, 
oblikovano za zaščito delavcev,

6. poudarja, da se z znižanjem upravne obremenitve za MSP in mikropodjetja ne smejo 
zmanjšati varstvo in pravice delavcev, zlasti pri prestrukturiranju, pa tudi obveznosti 
podjetij za zdravje in varnost pri delu;

7. poudarja, da znižanje upravne obremenitve za ta podjetja ne sme oslabiti učinkovitega 
izvajanja standardov Mednarodne organizacije dela in njene agende za dostojno delo;

8. pozdravlja predlog Komisije za vzpostavitev posebne spletne strani, na kateri bo 
navedenih 10 najpomembnejših zakonodajnih aktov, ki prinašajo obremenitev za MSP, in 
jo poziva, naj nemudoma pripravi konkretne predloge za revizijo teh aktov;

9. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo nacionalne organizacije MSP kot del 
novoustanovljene mreže odposlancev za MSP in skupščine MSP primerno obveščene o 
pobudah in predlogih politik EU; v zvezi s tem poudarja enako pomembno vlogo 
evropskih informacijskih centrov, ki jim doslej ni uspelo zagotoviti storitve, ki bi izpolnila 
pričakovanje in potrebe evropskih podjetij;

10. pozdravlja predlog, da bi kot del revizije akta za mala podjetja vzpostavili forum, s 
katerim bi omogočili izmenjavo najboljše prakse in zagotovili zakonodajo na ravni držav
članic, ki bo prijazna do MSP, saj zmanjševanje odvečne birokracije večinoma poteka na 
nacionalni ravni, in spodbuja Komisijo, naj stori več, da se bodo države članice zavedale 
potrebe po deregulacijskih ukrepih, in sicer z opozarjanjem na primere preverjenih in 
preizkušenih postopkov in primerljivih vrednosti;

11. poziva države članice, naj MSP in mikrosubjekte spodbujajo k ustanovitvi neodvisnih 
predstavniških organov, ki bodo zagotavljali močnejšo in učinkovitejšo udeležbo v 
evropskem socialnem dialogu;

12. pozdravlja poenostavitev metod povračila kot del predloga Komisije o splošnih določbah 
uredbe o strukturnih skladih, saj imajo ti instrumenti v številnih regijah pomembno vlogo 
pri spodbujanju podjetništva in spretnosti; poziva Komisijo, naj spremlja dostopanje MSP 
do finančnih sredstev Unije ter naj o tem poroča Parlamentu;

13. meni, da je rast MSP povezana s podjetništvom, vključno s socialnim; poudarja, da 
ustanavljanje novih podjetij in samozaposlitve prinašajo zaposlitvene priložnosti, 
dolgoročno pomagajo graditi trden industrijski in storitveni sektor ter zmanjšujejo 
socialno izključenost; zato poziva države članice, naj spodbujajo podjetniško miselnost in 
spretnosti na različnih ravneh izobraževanja, usposabljanje za podjetnike in razvoj 
ustreznih spretnosti za zaposlene MSP;

14. poziva države članice, naj spodbujajo učenje jezikov prek vseživljenjskega učenja 
(poklicno usposabljanje), zlasti za zaposlene MSP in mikrosubjektov, da bi okrepili 
dostop in udeležbo teh podjetij na enotnem trgu;
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15. vztraja, da bi se morali vsi ti ukrepi v podporo MSP uporabljati tudi za samozaposlene, 
zlasti v zvezi z različnimi oblikami sistemov socialne varnosti, pravicami, ki jih ti sistemi 
zagotavljajo, in preprečevanjem poklicnih tveganj;

16. poziva, da je treba v vseh zakonodajnih predlogih dosledno uporabljati člen 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti glede spodbujanja visoke ravni zaposlenosti, 
zagotavljanja ustreznega socialnega varstva in boja proti socialni izključenosti, ter glede 
ciljev Unije za rast in delovna mesta;

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


