
AD\913358SL.doc PE491.366v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2011/0394(COD)

25.9.2012

MNENJE
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa za 
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014-2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

Pripravljavka mnenja: Marina Yannakoudakis



PE491.366v02-00 2/17 AD\913358SL.doc

SL

PA_Legam



AD\913358SL.doc 3/17 PE491.366v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi gospodarske krize v vsej EU je zelo pomembno, da svoje vire dobro uporabljamo in 
izkoristimo njihove prednosti. Največje bogastvo vseh podjetij so njihovi zaposleni ter 
podjetniki, ki ustvarjajo inovativna in neinovativna mala in srednja podjetja. Ti zaposleni ter 
mala in srednja podjetja, katerih del so, so življenjskega pomena za evropsko gospodarstvo. 

Prispevek žensk v okviru malih in srednjih podjetij še vedno ni povsem izkoriščen1 in 
prizadevati si moramo za povečan delež žensk na tem področju, pa tudi za praktična 
priporočila, ki bodo upoštevala realnost poslovnega in ekonomskega življenja v 
konkurenčnem tržnem okolju.

Medtem ko bi morali do prihodnjega programa za konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih 
podjetij (2014–2020) (COSME) imeti enak dostop vsi poslovni sektorji, pa bi morali s 
priznanjem vidika enakosti spolov v predlogu zagotoviti tudi pozorno spremljanje enakosti 
med spoloma v teh podjetjih. 

Prav tako je pomembno, da ohranimo našo moralno zavezo pomoči pri zmanjševanju tveganja 
revščine in socialne izključenosti v vsej EU, saj je bilo leta 2010 kar 16 % prebivalstva EU-27 
izpostavljenega revščini, ker je bil njihov razpoložljivi dohodek pod pragom tveganja.2 Ta 
statistični podatek jasno kaže na vrednost in pomen podjetnic, ki so heterogena skupina, 
raznolika v smislu starosti, porekla in izobrazbe. 

Zaradi nadaljevanja evropske krize je izjemno pomembno, da pri vseh pobudah EU 
zagotovimo najboljše rezultate glede na vložek, saj so te pobude pomembno orodje za 
podporo gospodarski in socialni rasti na delovnem mestu. S tem izhodiščem želi pripravljavka 
mnenja opozoriti, da bi bilo treba obstoječe možnosti financiranja, kot so mikrofinanciranje, 
posebne donacije in tvegani kapital, uporabljati s poudarkom na spolu. 

Pripravljavka mnenja meni, da okorna zakonodaja EU ni najbolj praktična pot naprej, posebej 
če upoštevamo, da je zaposlovanje v pristojnosti držav članic. Po njenem mnenju je 
priporočilo o izmenjavi najboljše prakse najučinkovitejši način za spodbujanje trajnostne 
konkurence in podjetništva. To ima dvojno korist, saj zagotavlja podporo podjetnicam in je 
razmeroma poceni.

Priporočila o izmenjavi najboljše prakse

Da bi resnično razumeli problem, je treba zbrati zgoščene, točne in posodobljene podatke v 
skladu s pravili o zaščiti podatkov. Te podatke je treba razvrstiti po spolu, narodnosti, starosti, 
velikosti in po tem, kako dolgo podjetje že obstaja. Tako bomo zagotovili, da bodo sredstva 
namenjena pravim in najučinkovitejšim področjem, ter zagotovili rast in podporo ženskam v 
malih in srednjih podjetjih.

                                               
1 V EU je podjetnica vsaka deseta ženska, medtem ko se s podjetništvom ukvarja vsak četrti moški. Resolucija 
Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2011 o ženskem podjetništvu v malih in srednjih podjetjih, 
poročevalka poslanka EP Marina Yannakoudakis.
2 Eurostat, 8. februar 2012.
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Zavedamo se, da je najboljši način za zagotavljanje enakosti spolov dobra izobrazba, ki veča 
pravičnost in spodbuja ženske k izkoriščanju njihovega potenciala na vseh področjih 
zaposlovanja. Pripravljavka mnenja pozdravlja sheme za podporo izobraževalnemu 
mentorstvu, kot je evropska mreža ambasadork ženskega podjetništva (ENFEA), ki jo je 
ustanovila Komisija, vendar meni, da morajo države članice za krepitev te pobude uporabiti 
obstoječe zmogljivosti EU in shemo dejansko umestiti in spraviti v tek.

K nemotenemu delovanju malih in srednjih podjetij lahko prispeva tudi razvoj informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij, ki zagotavlja prožnost na delovnem mestu. Države članice bi 
bilo treba spodbujati, da te tehnologije izkoristijo, saj lahko pomagajo pri ozaveščanju žensk 
in njihovem povezovanju prek spletnih portalov in blogov, na katerih lahko najdejo podatke o 
drugih podjetnicah, predstavnicah in dogodkih. Internet in spletna podpora lahko prav tako 
nudita izbiro ženskam, ki delo opravljajo na daljavo ali živijo v oddaljenih območjih. Podpora 
mora biti nacionalna in regionalna ter dostopna prek različnih sredstev komuniciranja.

Povzetek

Povečanje enakosti med spoloma v poslovnem svetu zahteva večdimenzionalen pristop, ki bo 
izpostavil najboljšo prakso in ustrezna priporočila, ki bodo ženskam ponudila izbiro, prožnost 
in priložnosti. Za to so potrebni zgoščeni, točni in posodobljeni podatki, dostop do 
mikrofinanciranja, dobra izobrazba, podporne sheme, vzorniki ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, ki morajo zagotoviti najboljše rezultate glede na vložek.
Poudarjanje potrebe po teh ukrepih pomeni obravnavanje moralne obveze glede zmanjševanja 
tveganja revščine in socialne izključenosti v vsej EU.

Program COSME predstavlja ustrezen časovni načrt za naslednjih pet let, pripravljavka 
mnenja pa želi, da bi bilo v končnem besedilu upoštevano to, kako edinstven je lahko 
prispevek žensk v podjetništvu pri pospeševanju in spodbujanju rasti, kar se bo izkazalo za 
bistveno pri blaženju resne gospodarske krize, s katero se trenutno soočata Evropa in širše 
svetovno gospodarstvo. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je marca 2010 sprejela 
sporočilo „Evropa 2020 – Strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (v 
nadaljnjem besedilu „strategija
Evropa 2020). Evropski svet je sporočilo 
potrdil junija 2010. Strategija Evropa 2020 
se odziva na gospodarsko krizo, njen cilj 
pa je pripraviti Evropo na naslednje 
desetletje. Določa pet velikopoteznih ciljev 
na področju podnebja in energije, 
zaposlovanja, inovacij, izobraževanja in 
socialne vključenosti, ki naj bi se dosegli 
do leta 2020, ter opredeljuje ključna gonila 
rasti, katerih namen je oblikovati bolj 
dinamično in konkurenčnejšo Evropo.
Poudarja tudi pomen okrepitve rasti 
evropskega gospodarstva sočasno z 
doseganjem visokih ravni zaposlenosti, 
nizkoogljičnega in energetsko učinkovitega 
gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire, 
ter socialne kohezije.

(1) Komisija je marca 2010 sprejela 
sporočilo „Evropa 2020 – Strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (v 
nadaljnjem besedilu „strategija Evropa 
2020). Evropski svet je sporočilo potrdil 
junija 2010. Strategija Evropa 2020 se 
odziva na gospodarsko krizo, njen cilj pa je 
pripraviti Evropo na naslednje desetletje.
Določa pet velikopoteznih ciljev na 
področju podnebja in energije, 
zaposlovanja, inovacij, izobraževanja in 
socialne vključenosti, ki naj bi se dosegli 
do leta 2020, ter opredeljuje ključna gonila 
rasti, katerih namen je oblikovati bolj 
dinamično in konkurenčnejšo Evropo.
Poudarja tudi pomen okrepitve rasti 
evropskega gospodarstva sočasno z 
doseganjem visokih ravni zaposlenosti, 
nizkoogljičnega in energetsko učinkovitega 
gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire, 
ter socialne kohezije tako za ženske kot za 
moške.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je junija 2008 sprejela 
sporočilo „Najprej pomisli na male – Akt 

(3) Komisija je junija 2008 sprejela 
sporočilo „Najprej pomisli na male – Akt 
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za mala podjetja za Evropo“, ki ga je 
Evropski svet potrdil decembra 2008. Akt 
za mala podjetja določa celovit okvir 
politike za mala in srednja podjetja (MSP), 
podpira podjetništvo in načelo „najprej 
pomisli na male“ umešča v pravo in 
politiko, da bi okrepila konkurenčnost 
MSP. Navedeni akt določa 10 načel in 
opisuje ukrepe politike ter zakonodajne 
ukrepe za spodbujanje potenciala MSP na 
področju rasti in ustvarjanja delovnih mest.
Izvajanje Akta za mala podjetja prispeva k 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020.
Več ukrepov za MSP je bilo že 
opredeljenih v obliki vodilnih pobud.

za mala podjetja za Evropo“, ki ga je 
Evropski svet potrdil decembra 2008. Akt 
za mala podjetja določa celovit okvir 
politike za mala in srednja podjetja (MSP), 
podpira podjetništvo, si prizadeva za boljši 
izkoristek podjetniškega potenciala 
mladih in žensk, načelo „najprej pomisli na 
male“ pa umešča v pravo in politiko, da bi 
okrepila konkurenčnost MSP. Navedeni akt 
določa 10 načel in opisuje ukrepe politike 
ter zakonodajne ukrepe za spodbujanje 
potenciala MSP na področju rasti in 
ustvarjanja delovnih mest. Izvajanje Akta 
za mala podjetja prispeva k doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020. Več ukrepov 
za MSP je bilo že opredeljenih v obliki 
vodilnih pobud.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija s predlogom Uredbe Sveta o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020, ki je bil sprejet
29. junija 2011, določa sveženj 
zakonodajnih predlogov in dokumentov za 
proračun Unije za obdobje 2014–2020.
Navedeni večletni finančni okvir opisuje, 
kako bodo doseženi cilji politike v zvezi s 
povečanjem rasti in ustvarjanjem več 
delovnih mest v Evropi ter doseganju 
nizkoogljičnega in bolj okolju 
naklonjenega gospodarstva in Evrope, ki 
bo na mednarodnem prizorišču imela 
vidnejšo vlogo.

(5) Komisija s predlogom Uredbe Sveta o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020, ki je bil sprejet
29. junija 2011, določa sveženj 
zakonodajnih predlogov in dokumentov za 
proračun Unije za obdobje 2014–2020.
Navedeni večletni finančni okvir opisuje, 
kako bodo doseženi cilji politike v zvezi s 
povečanjem rasti in ustvarjanjem več 
delovnih mest v Evropi tako za ženske kot 
za moške ter doseganju nizkoogljičnega in 
bolj okolju naklonjenega gospodarstva in 
Evrope, ki bo na mednarodnem prizorišču 
imela vidnejšo vlogo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Žensko podjetništvo ter mala in 
srednja podjetja, ki jih vodijo ženske, so 
ključni vir povečanja stopnje zaposlitve 
pri ženskah in tako v širši meri unovčujejo 
žensko izobrazbo. Žensko podjetništvo 
prav tako zagotavlja poslovno 
dinamičnost in inovativnost, katerih 
potencial v Uniji še zdaleč ni izkoriščen, 
večje število podjetnic pa neposredno 
prispeva k celotnemu gospodarstvu in 
nanj pozitivno vpliva. Ženske so še 
posebno motivirane za samozaposlovanje, 
saj jim je z vodenjem lastnega podjetja 
omogočeno, da si same oblikujejo delovni 
čas in tako lažje usklajujejo delo in 
družino. V nestabilni gospodarski klimi so 
ukrepi za podporo podjetnicam zlahka 
zanemarjeni.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Glede na nizek delež podjetnic (v 
Evropi samo 30 %) bi moral program 
spodbujati in omogočati žensko 
podjetništvo, saj podjetnice pomembno 
vplivajo na gospodarstvo – delovnih mest 
ne ustvarjajo samo zase, marveč tudi za 
druge. V sedanjih svetovnih gospodarskih 
razmerah je močno poudarjena 
pomembna razsežnost ženskega 
podjetništva kot gospodarske sile v 
vzponu, pa tudi potreba po njegovem 
spodbujanju.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) V programu bi moralo biti 
poudarjeno, da je pomembno spodbujati 
lastništvo podjetij, izobraževanje, 
usposabljanje, raziskave in zastopanje 
interesov, ki ni ločeno po spolu, in sicer s 
posredovanjem ustreznih informacij v ves 
sistem in vsem zainteresiranim stranem, 
pa tudi s kampanjami in družabnimi 
omrežji. Prek univerz, institucij EU, 
šolskih ministrstev in oblikovalcev politike 
bi moral že od zgodnjih izobraževalnih 
stopenj naprej spodbujati žensko 
podjetništvo kot interesno področje za oba 
spola ter podobo podjetnic kot vzornic.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Finančni posredniki v jamstveni 
shemi zagotavljajo mikroposojila (manjša 
od 25.000 EUR). V programu ni posebne 
postavke za mikroposojila, saj bi se 
prekrivala s programom za socialne 
spremembe in inovacije, ki ga je Komisija 
predlagala 6. oktobra 2011 in ki izrecno 
zajema tovrstna posojila.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Drugi dejavnik, ki vpliva na 
konkurenčnost, je sorazmerno šibak 
podjetniški duh v Uniji. V primerjavi s 55 
% prebivalcev v Združenih državah in 71 
% na Kitajskem, bi se za samozaposlitev 
odločilo samo 45 % državljanov Unije (in 

(16) Drugi dejavnik, ki vpliva na 
konkurenčnost, je sorazmerno šibak 
podjetniški duh v Uniji, ki ga je treba 
navdihniti z inovativnimi in različnimi 
pristopi, da bi nagovorili različne ciljne 
skupine, zlasti mlade in ženske. V 
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manj kot 40 % žensk). Predstavitven in 
katalitičen učinek, na primer evropske 
nagrade in konference, kakor tudi ukrepi, 
ki povečujejo skladnost in doslednost, kot 
so primerjalne analize in izmenjave 
najboljših praks, zagotavljajo visoko 
evropsko dodano vrednost.

primerjavi s 55 % prebivalcev v Združenih 
državah in 71 % na Kitajskem, bi se za 
samozaposlitev odločilo samo 45 % 
državljanov Unije (in manj kot 40 % 
žensk). Predstavitven in katalitičen učinek, 
na primer evropske nagrade in podjetniške
konference, projekti, delavnice in 
mentorski programi, kakor tudi ukrepi, ki 
povečujejo skladnost in doslednost, kot so 
primerjalne analize in izmenjave najboljših 
praks, zagotavljajo visoko evropsko 
dodano vrednost. Za spodbujanje žensk k 
podjetništvu, ohranjanje njihove 
podjetniške poklicne poti in ozaveščanje, 
da so pomembne vzornice, je še posebej 
pomembno premagati kontekstualne 
ovire, tradicionalna stališča in stereotipe o 
ženskah.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Podatke, ki bi jih uporabili kot 
kazalnike za merjenje izpolnjevanja ciljev, 
kolikor je izvedljivo, bi morali zbrati 
ločeno po spolu, narodnosti, starosti, 
območju, velikosti in dolžini obstoja 
podjetja, v skladu s predpisi držav članic o 
zaščiti osebnih podatkov ter s pomočjo 
Evropske fundacije za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer in
Evropskega inštituta za enakost spolov. 
Po možnosti bi bilo treba te podatke zbrati 
tako, da ne bi dodatno obremenjevali 
malih in srednjih podjetij, oblikovalce 
politike pa bi opozorili na specifično 
problematiko, s katero se spoprijemajo 
podjetnice.

Predlog spremembe 10
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Dopolnjevati bi moral druge programe 
Unije in obenem potrditi, da mora vsak 
instrument delovati v skladu z lastnimi 
posebnimi postopki. Tako isti upravičeni 
stroški ne bodo dvojno financirani. Da bi 
program ustvaril dodano vrednost in močan 
vpliv finančnih sredstev Unije, je treba 
razviti tesne sinergije med programom, 
drugimi programi Unije in strukturnimi 
skladi.

(20) Dopolnjevati bi moral druge programe 
Unije in obenem potrditi, da mora vsak 
instrument delovati v skladu z lastnimi 
posebnimi postopki. Tako isti upravičeni 
stroški ne bodo dvojno financirani. Da bi 
program ustvaril dodano vrednost in močan 
vpliv finančnih sredstev Unije, je treba 
razviti tesne sinergije med programom, 
drugimi programi Unije in strukturnimi 
skladi. Potrebni so posebni ukrepi, da bi 
ženske pridobile financiranje za poslovne 
podjeme.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Program bi moral podjetnicam 
omogočati lažji dostop do sredstev, ki bodo 
na voljo, da bi spodbujali in povečali 
žensko podjetništvo s pomočjo posebnih 
pomoči in tveganega kapitala.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) Program bi moral zagotavljati 
pomoč tistim podjetnicam, ki imajo manj 
znanja o razpoložljivih možnostih 
financiranja in manj izkušenj s finančnim 
upravljanjem, za kar je treba iskati 
razloge v družbi, ter potrebujejo podporo v 
začetnem obdobju, pa tudi v celotnem 
poslovnem ciklu in po potrebi pri 
prenehanju opravljanja dejavnosti.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Načeli preglednosti in enakih 
možnosti bi bilo treba upoštevati v vseh 
ustreznih pobudah in ukrepih, ki jih zajema 
program. V teh pobudah in dejavnostih je 
treba upoštevati tudi spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
za vse državljane.

(21) Načela preglednosti, enakih možnosti
in enakosti med moškimi in ženskami bi 
bilo treba upoštevati v vseh ustreznih 
pobudah in ukrepih, ki jih zajema program, 
ob tem pa tudi dodatne dejavnike in ovire, 
zaradi katerega je podjetništvo za ženske 
manj privlačno – neusklajenost dela in 
družine, pomanjkanje vzornikov in 
mentorjev, družbeni stereotipi in 
podjetniške veščine v izobraževanju. V teh 
pobudah in dejavnostih je treba upoštevati 
tudi spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin za vse državljane.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Program bi moral olajšati dostop do 
tehničnih, znanstvenih, poslovnih in 
podpornih mrež in zagotavljati ustrezne 
smernice za usposabljanje, podporne 
programe in mentorstvo za vse, ki želijo 
ustanoviti svoje malo ali srednje podjetje, 
zlasti pa za mlade in ženske, s ciljem 
razvoja podjetniških veščin, duha in 
samozavesti; primer podporne mreže je 
evropska mreža ambasadork ženskega 
podjetništva (ENFEA), ki poudarja vlogo 
žensk pri ustvarjanju delovnih mest in 
spodbujanju konkurenčnosti, tako da 
poskuša ženske in mlada dekleta prek 
dejavnosti v šolah, univerzah, skupnostih 
in medijih spodbuditi k ustanovitvi 
lastnega podjetja.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Podjetnicam in podjetnikom bi bilo 
treba omogočiti izobraževanje za osebno 
rast, nadaljnje izpopolnjevanje na 
področju računalništva in jezikovne 
tečaje, da bi lahko razvijali svoje 
zmožnosti za mednarodni trg.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21c) Ženske na podeželju se utegnejo 
soočati z ovirami pri dostopanju do 
informacijske podpore, finančnih in 
tehnoloških orodij in storitev, kar lahko 
močno zmanjša njihovo zmožnost za 
odprtje ali razširitev podjetja. Zato bi si 
morali prizadevati, da bi bil ta predlog 
geografsko vključujoč, in sicer s 
proaktivnimi trženjskimi kampanjami, ki 
bi imele čim boljše razmerje med stroški 
in koristmi za evropske davkoplačevalce 
ter bi pomladile izčrpane podeželske 
skupnosti.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) prispevati h krovni prednostni nalogi 
enakosti med spoloma ter k napredku in 
opolnomočenju žensk, ukrepati proti 
obstoječim oviram za podjetnice, tudi proti 
pomanjkljivemu dostopu do financiranja, 
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usposabljanja in informacijske 
tehnologije, proti težavam pri 
usklajevanju dela in zasebnega življenja 
ter negativnemu kulturnemu pojmovanju 
žensk in stereotipom o njih.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujati kulturo podjetništva in 
podpreti ustanavljanje in rast MSP.

(b) spodbujati kulturo podjetništva, ki ni 
ločena po spolu, in podpreti ustanavljanje 
in rast MSP, tudi med posebnimi ciljnimi 
skupinami, kot so mladi in ženske.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) rastjo MSP v smislu dodane vrednosti 
in števila zaposlenih

(d) rastjo MSP v smislu dodane vrednosti 
in števila zaposlenih, razvrščenimi po 
spolu, narodnosti, starosti, območju, 
velikosti in dolžini obstoja podjetja ter v 
skladu s pravili držav članic o zaščiti 
osebnih podatkov;

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pozitivnim povečanjem števila delavk, 
zlasti v upravnem in strateškem vodstvu 
MSP,

Predlog spremembe 21
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Program podpira izvajanje strategije 
Evropa 2020 in prispeva k doseganju cilja 
„pametne, trajnostne in vključujoče rasti“. 
Program predvsem prispeva k osrednjemu 
cilju v zvezi z zaposlovanjem.

3. Program podpira izvajanje strategije 
Evropa 2020 in prispeva k doseganju cilja 
„pametne, trajnostne in vključujoče rasti“. 
Program predvsem prispeva k osrednjemu 
cilju v zvezi z zaposlovanjem, namreč 75-
odstotni zaposlenosti moških in žensk.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Podpirati podjetništvo, tudi med 
posebnimi ciljnimi skupinami

(b) Podpirati podjetništvo, tudi med 
posebnimi ciljnimi skupinami, kot so 
mladi, ženske in prikrajšane skupnosti;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izboljšati dostop do finančnih sredstev 
za MSP v obliki lastniških in dolžniških 
instrumentov;

(c) izboljšati dostop do finančnih sredstev 
za MSP v obliki lastniških in dolžniških 
instrumentov ter zagotoviti informacije 
morebitnim upravičencem in jih 
ozavestiti, predvsem posebne skupine, kot 
so mladi, ženske in prikrajšane skupnosti;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe za izboljšanje oblikovanja, 
izvajanja in ocenjevanja politik, ki vplivajo 

(a) ukrepe za izboljšanje oblikovanja, 
izvajanja in ocenjevanja politik, ki vplivajo 
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na konkurenčnost in trajnost podjetij, 
vključno z odzivanjem na nesreče, ter za 
zagotovitev razvoja ustreznih infrastruktur, 
grozdov in poslovnih mrež svetovnega 
razreda, okvirnih pogojev in razvoja 
trajnostnih proizvodov, storitev in 
procesov;

na konkurenčnost in trajnost podjetij, 
vključno z odzivanjem na nesreče, ter za 
zagotovitev razvoja ustreznih infrastruktur 
v mestnem in podeželskem okolju, 
grozdov in poslovnih mrež svetovnega 
razreda, okvirnih pogojev in razvoja 
trajnostnih proizvodov, storitev in 
procesov;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebno pozornost je treba nameniti 
mladim podjetnikom, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim 
skupinam.

2. Posebno pozornost je treba nameniti 
mladim podjetnicam in podjetnikom, 
podjetnicam in podjetnikom iz 
prikrajšanih skupnosti ter novim in 
potencialnim podjetnicam in podjetnikom, 
kakor tudi posebnim ciljnim skupinam, kot 
so mladi moški in ženske.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko podpre ukrepe držav 
članic za širjenje podjetniškega znanja, 
izkušenj in odnosa, zlasti med 
potencialnimi in mladimi podjetniki.

3. Komisija lahko podpre ukrepe držav 
članic za širjenje podjetniškega znanja, 
izkušenj in odnosa, zlasti med 
potencialnimi in mladimi podjetnicami in
podjetniki. Posebno podporo bi bilo treba 
nameniti ženskam na podeželju.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je 1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je 
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odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
Sestava je uravnotežena po spolu, in sicer 
z izvajanjem ustreznih kvot.

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Podpirati podjetništvo, tudi med posebnimi ciljnimi skupinami 
– stolpec 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

povečanje deleža državljanov EU, ki bi se 
odločili za samozaposlitev, na 50 %

povečanje deleža državljanov EU, ki bi se 
odločili za samozaposlitev, na 50 % (enako 
za moške in ženske)



AD\913358SL.doc 17/17 PE491.366v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Program za konkurenčnost podjetij ter za mala in srednje velika 
podjetja

Referenčni dokumenti COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD)

Pristojni odbor
   Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
13.12.2011

Mnenje pripravil
   Datum razglasitve na zasedanju

FEMM
13.12.2011

Pripravljavec/-ka mnenja
   Datum imenovanja

Marina Yannakoudakis
20.12.2011

Obravnava v odboru 10.7.2012

Datum sprejetja 19.9.2012

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

24
2
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Regina Bastos, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Edite Estrela, 
Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, 
Lívia Járóka, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kraca-
Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Astrid Lulling, Barbara 
Matera, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Antonija Prvanova (Antonyia 
Parvanova), Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta 
Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Minodora Cliveti, Silvia Costa, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kent 
Johansson, Christa Klaß, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Doris Pack, 
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Licia Ronzulli, 
Angelika Werthmann


