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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 mora še doseči svoj potencial1 in 
prizadevati si moramo, da bi zagotovili povečanje deleža žensk na tem področju, obenem pa 
spodbujati praktična priporočila, ki upoštevajo realnost poslovnega in ekonomskega življenja 
v konkurenčnem tržnem okolju. 

Medtem ko bi morali imeti vsi poslovni sektorji enak dostop do prihodnjega programa za 
konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (2014–2020) (COSME), 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 moralno zavezo za pomoč pri zmanjševanju tveganja 
revščine in socialne izključenosti v vsej EU, saj je bilo leta 2010 kar 16 % prebivalstva EU-27 
izpostavljenih revščini, ker je bil njihov razpoložljivi dohodek pod pragom tveganja2. Ta 
statistični podatek jasno kaže vrednost in pomen ženskih podjetnic, ki so heterogena skupina, 
raznolika v smislu starosti, izvora 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 na uporabo obstoječih možnosti financiranja, kot so mikrofinanciranje, 
posebne pomoči in tvegani kapital, s poudarkom na spolu. 

Pripravljavka mnenja meni, da okorna zakonodaja EU ni najbolj praktičen način za 
prihodnost, 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.

Priporočilo 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 dolžini obstoja podjetja. 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 vsaka deseta ženska podjetnica, 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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Poleg tega je v mnenju priznano, da je najboljši način za zagotavljanje enakosti spolov dobra 
izobrazba, ki bo večala pravičnost in spodbudila 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 povečanje 
moči te pobude uporabiti obstoječe zmogljivosti za umestitev in obratovanje te sheme.

K nemotenemu delovanju malih in srednjih podjetij lahko tudi prispeva razvoj informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij, saj jim zagotavlja prožnost na delovnem mestu. Države članice 
bi bilo treba spodbujati, da izkoristijo te tehnologije, ki lahko pomagajo ozaveščati ženske in 
podpirati njihovo povezovanje. Internet in spletna podpora lahko prav tako nudi 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 zahteva večdimenzionalen pristop, ki bo postavil v ospredje 
priporočila za najboljšo prakso, ki bodo ponudila izbiro, prožnost in priložnosti za ženske. 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 in pripravljavka 
mnenja želi, da bi bilo v končnem besedilu upoštevano, kako edinstven je lahko prispevek 
žensk v podjetništvu k 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,
enakovredno za moške in ženske.

Or. en

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 
za mala podjetja za Evropo“, ki ga je 

(3) Komisija je junija 2008 sprejela 
sporočilo „Najprej pomisli na male – Akt 
za mala podjetja za Evropo“, ki ga je 



PE491.366v01-00 6/10 PA\905854SL.doc

SL

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.

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 ter vsebuje 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.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

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. V nestabilni 
gospodarski klimi so ukrepi za podporo 
podjetnicam zlahka zanemarjeni.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)
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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.

Or. en

Predlog spremembe 5
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 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.

Or. en

Predlog spremembe 6
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) V vseh ustreznih pobudah in ukrepih, 
ki jih zajema program, bi bilo treba 
upoštevati načelo preglednosti ter 
spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami. V teh pobudah in dejavnostih bi 
bilo treba upoštevati tudi spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
za vse državljane.
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Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Program bi moral podpirati 
mentorstvo in programe, kot 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 
navdihniti k ustanovitvi lastnega podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 8
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 in 
podpreti ustanavljanje in rast MSP, tudi 
med posebnimi ciljnimi skupinami, kot so 
mladi in ženske.

Or. en

Predlog spremembe 9
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, 
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velikosti in dolžini obstoja podjetja ter v 
skladu s pravili držav članic o zaščiti 
osebnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 10
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 
in ženske, tudi prek izobraževalnih 
konceptov;

Or. en

Predlog spremembe 11
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 in ženske;

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
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Sestava odbora odraža enakopravno 
zastopanost spolov.

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Priloga I - Splošni cilj: 2. Spodbuditi kulturo podjetništva in podpreti ustanavljanje in 
rast MSP

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4-odstotno letno povečanje bruto dodane 
vrednosti MSP; 1-odstotna letno povečanje
števila zaposlenih v MSP

4-odstotno letno povečanje bruto dodane 
vrednosti MSP; 1-odstotna letno povečanje 
zaposlenih moškega in ženskega spola v 
MSP

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Priloga I - Splošni cilj: Podpirati podjetništvo, tudi med posebnimi ciljnimi skupinami -
kolona 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)

Or. en


