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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja 
(COSME), ki ga za obdobje 2014–2020 predlaga Komisija in katerega namen je povečati 
konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, podpirati izvajanje strategije Evropa 2020 ter 
prispevati k doseganju cilja pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Poročevalka meni, da bi 
se ta program moral dejansko osredotočiti na spodbujanje konkurenčnosti in rasti v podjetjih 
EU, zlasti malih in srednjih (MSP). Namenjen pa bi moral biti tudi omogočanju boljšega 
dostopa do finančnih sredstev in spodbujanju podjetništva, tudi med ciljnimi skupinami, kot 
so mladi in ženske. Še eden izmed bistvenih ciljev tega programa je lajšanje dostopa do trgov, 
predvsem znotraj Unije, pa tudi na svetovni ravni.

Poročevalka meni, da sta samozaposlitev in razvoj poslovnega okolja pomemben vir za rast in 
ustvarjanje delovnih mest na ravni EU. Zato je treba pogoje za podjetnike, zlasti za MSP, in 
državljane, ki želijo ustanoviti podjetje, izboljšati. Pri pripravi tega mnenja se je poročevalka 
osredotočila na nekaj ključnih področij, ki bi lahko prispevala k doseganju tega cilja:

 spodbujanje uveljavljanja novih konkurenčnih poslovnih modelov in sodelovanja MSP 
v novih vrednostnih verigah ter na novih trgih;

 izboljšanje dostopa MSP do finančnih sredstev v fazi ustanavljanja in rasti;

 zmanjšanje ovir in poenostavitev dolgotrajnih postopkov za MSP;

 večje spodbujanje programov in skladov COSME med malimi in srednjimi podjetji, da 
bodo seznanjena s finančnimi priložnostmi, ki jih ti programi in skladi omogočajo;

 financiranje mreže Enterprise Europe Network, zlasti za iskanje programov EU, ki bi 
lahko izboljšali konkurenčnost in rast podjetij na enotnem trgu;

 nudenje podpore MSP z zagotavljanjem nasvetov in informacij o vprašanjih, kot so 
ovire za vstop na trg, poslovne priložnosti, standardi in pravice intelektualne lastnine v 
prednostnih tretjih državah;

 spodbujanje zagotavljanja informacij glede digitalnih storitev;

 vzpostavitev sistema za spremljanje, s katerim bi zagotovili, da bodo banke finančna 
sredstva in jamstva uporabljale za povečanje obsega svojih posojil za MSP.

Poročevalka meni, da na ravni Evropske unije ne bi smelo prihajati do podvajanja ukrepov, ki 
so jih že sprejele države članice. Zato nestrpno pričakuje rezultate analize, ki jo Komisija 
ravno izvaja. Temeljnega pomena je, da COSME zagotovi dodano vrednost in da bodo 
finančna sredstva, ki bodo na voljo v okviru tega programa, usmerjena v ukrepe za ustvarjanje 
rasti.
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Poročevalka na področju podpornih ukrepov in poenostavitve poudarja pomen pametne 
zakonodaje, vključno s preverjanjem ustreznosti obstoječe zakonodaje in ocen učinka za 
ukrepe Unije, ki so še posebej pomembni za konkurenčnost in rast podjetij. Če želimo 
sprostiti poslovno dejavnost in spodbuditi rast, kjer je to potrebno, je treba zakonodajo 
poenostaviti ali pregledati, v bodoči zakonodaji pa zmanjšati bremena za MSP.

Poročevalka se strinja s pristopom Komisije, ki predvideva, naj bi bila mikropodjetja izvzeta 
iz zakonodaje EU, razen kadar obstajajo utemeljeni razlogi, ki terjajo nasprotno. Spodbujanje 
uporabe testa za mala in srednja podjetja in testov za preverjanje konkurenčnosti, ki bi jih 
ravno tako morale izvajati države članice, je bistvenega pomena za zmanjšanje obremenitve.

V zvezi s področjem turizma ima poročevalka dvome glede tega, da je ta sektor obravnavan 
ločeno, medtem ko ostali sektorji, kot so javna naročila in storitve, ki so bistvenega pomena 
za rast, niso deležni enake obravnave. Po mnenju poročevalke je nujna ocena programa 
COSME, vključno z njegovimi učinki na ustvarjanje delovnih mest in rast, s čimer bi 
spremljali uspešnost doseganja ciljev tega programa.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 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, 

(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, 
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nizkoogljičnega in energetsko učinkovitega 
gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire, 
ter socialne kohezije.

nizkoogljičnega in energetsko učinkovitega 
gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire, 
ter socialne kohezije, na primer prek MSP, 
ki imajo pri uresničevanju teh ciljev 
pomembno vlogo.

Obrazložitev

Pomembna vloga malih in srednjih podjetij pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020 se 
odraža v dejstvu, da so ta podjetja omenjena v šestih od sedmih vodilnih pobud te strategije. 
Pomen malih in srednjih podjetij je treba poudariti v opisu programa.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da bi podjetja igrala osrednjo vlogo pri 
ustvarjanju gospodarske rasti v Evropi, je 
Komisija oktobra 2010 sprejela sporočilo z 
naslovom „Celostna industrijska politika za 
dobo globalizacije – Konkurenčnost in 
trajnost v središču pozornosti“12, ki ga je 
Evropski svet v svojih sklepih potrdil
decembra 2010. To je vodilna pobuda 
strategije Evropa 2020. Sporočilo 
opredeljuje strategijo, katere namen je 
spodbuditi rast in zaposlovanje z 
ohranjanjem in podpiranjem močne, 
raznolike in konkurenčne industrijske 
osnove v Evropi zlasti z izboljšanjem 
okvirnih pogojev za podjetja, kakor tudi z 
okrepitvijo več vidikov enotnega trga, 
vključno s poslovnimi storitvami.

(2) Da bi podjetja igrala osrednjo vlogo pri 
ustvarjanju gospodarske rasti v Evropi, ki
je najpomembnejša prednostna naloga, je
Komisija oktobra 2010 sprejela sporočilo z 
naslovom „Celostna industrijska politika za 
dobo globalizacije – Konkurenčnost in 
trajnost v središču pozornosti“12, ki ga je 
Evropski svet v svojih sklepih potrdil
decembra 2010. To je vodilna pobuda 
strategije Evropa 2020. Sporočilo 
opredeljuje strategijo, katere namen je 
spodbuditi rast in zaposlovanje z 
ohranjanjem in podpiranjem močne, 
raznolike in konkurenčne industrijske 
osnove v Evropi zlasti z izboljšanjem 
okvirnih pogojev za podjetja, kakor tudi z 
okrepitvijo več vidikov enotnega trga, 
vključno s poslovnimi storitvami.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vrzeli, razdrobljenost in nepotrebna 
birokracija na enotnem trgu preprečujejo 
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državljanom, potrošnikom in podjetjem, 
zlasti MSP, da bi v celoti izkoristili 
prednosti tega trga. Številna MSP se na 
primer pri poskusih čezmejnega trgovanja 
redno srečujejo s težavami. Zaradi tega so 
nujno potrebna usklajena prizadevanja 
Komisije, Evropskega parlamenta in držav 
članic pri obravnavanju pomanjkljivosti 
glede izvajanja, zakonodaje in obveščanja. 
V skladu z načelom sorazmernosti bi 
morale Komisija in države članice 
sodelovati tudi, da bi zmanjšale pretirano 
upravno, finančno in regulativno 
obremenitev MSP.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi prispevali k povečanju 
konkurenčnosti in trajnosti podjetij Unije, 
zlasti MSP, napredku družbe znanja in 
razvoju, ki temelji na uravnoteženi 
gospodarski rasti, je treba vzpostaviti 
Program za konkurenčnost podjetij in MSP 
(v nadaljnjem besedilu „program“).

(6) Da bi prispevali k povečanju 
konkurenčnosti in trajnosti podjetij Unije, 
zlasti MSP, napredku družbe znanja in 
razvoju, ki temelji na uravnoteženi 
gospodarski rasti, je treba vzpostaviti 
Program za konkurenčnost podjetij in MSP 
(v nadaljnjem besedilu „program“).
Program bi moral biti predvsem zlahka 
dostopen za podjetnike vseh MSP, še 
posebej zelo majhnih in mikropodjetij, ne 
da bi pri tem prišlo do prekrivanja 
programov na ravni držav članic.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Namen politike konkurenčnosti v Uniji 
je vzpostaviti institucionalne in politične 
ureditve, ki ustvarjajo razmere, v katerih 
lahko podjetja dosegajo trajnostno rast.

(8) Namen politike konkurenčnosti v Uniji 
je vzpostaviti institucionalne in politične 
ureditve, ki ustvarjajo razmere, v katerih se 
podjetja lahko ustanavljajo in dosegajo 
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Izboljšana produktivnost je glavni vir 
trajnostne rasti prihodka, kar prispeva k 
izboljšanju življenjskega standarda.
Konkurenčnost je tudi odvisna od 
zmožnosti podjetij, da v celoti izkoristijo 
priložnosti, kakršna je evropski enotni trg.
To je zlasti pomembno za MSP, ki 
predstavljajo 99 % podjetij v Uniji, 
zagotavljajo dve od treh delovnih mest v 
zasebnem sektorju in 80 % 
novoustanovljenih delovnih mest ter 
prispevajo več kot polovico skupne dodane 
vrednosti, ki jo ustvarjajo podjetja v Uniji.
MSP so ključno gonilo gospodarske rasti, 
zaposlovanja in socialne vključenosti.

trajnostno rast. Izboljšana produktivnost je 
glavni vir trajnostne rasti prihodka, kar 
prispeva k izboljšanju življenjskega 
standarda. Konkurenčnost je tudi odvisna 
od zmožnosti podjetij, da v celoti 
izkoristijo priložnosti, kakršna je evropski 
enotni trg. To je zlasti pomembno za MSP, 
ki predstavljajo 99 % podjetij v Uniji, 
zagotavljajo dve od treh delovnih mest v 
zasebnem sektorju in 80 % 
novoustanovljenih delovnih mest ter 
prispevajo več kot polovico skupne dodane 
vrednosti, ki jo ustvarjajo podjetja v Uniji.
MSP so ključno gonilo gospodarske rasti, 
zaposlovanja in socialne vključenosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Program bi moral obravnavati zlasti 
MSP, kot so določena v Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij. Posebno pozornost je treba 
nameniti mikro podjetjem, podjetjem, ki se 
ukvarjajo z obrtniškimi dejavnostmi, in 
socialnim podjetjem. Pozornost pa je treba 
tudi nameniti posebnim značilnostim in 
zahtevam mladih podjetnikov, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim
skupinam, kot so priseljenci in podjetniki 
iz prikrajšanih ali ranljivih družbenih 
skupin, na primer invalidi. Program bi 
moral k podjetništvu spodbujati tudi 
starejše državljane in omogočati drugo 
možnost za podjetnike.

(11) Program bi moral obravnavati zlasti 
MSP, kot so določena v Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij. Posebno pozornost je treba 
nameniti mikro podjetjem in podjetjem, ki 
se ukvarjajo z obrtniškimi dejavnostmi.
Pozornost pa je treba tudi nameniti 
posebnim značilnostim ciljnih skupin, kot 
so mladi podjetniki, novi in potencialni 
podjetniki ter ženske v podjetništvu.
Posebnim skupinam, kot so priseljenci in 
invalidi, bi bilo treba zagotoviti ciljno 
usmerjene informacije. Program bi moral 
k podjetništvu spodbujati tudi starejše 
državljane, promovirati prenos podjetij in 
odcepljena podjetja (spin-off) ter 
omogočati drugo možnost za podjetnike.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Številni problemi Unije na področju 
konkurenčnosti vključujejo težave MSP pri 
dostopanju do finančnih sredstev, saj ta 
podjetja le stežka dokažejo svojo kreditno 
sposobnost in imajo težave pri 
pridobivanju dostopa do tveganega 
kapitala. To negativno vpliva na raven in 
kakovost novih ustanovljenih podjetij ter
na rast podjetij. Dodana vrednost 
predlaganih finančnih instrumentov za 
Unijo med drugim leži v okrepitvi 
enotnega trga za tvegani kapital in razvoju 
vseevropskega finančnega trga za MSP.
Ukrepi Unije bi morali dopolnjevati 
uporabo finančnih instrumentov za MSP s 
strani držav članic. Subjekti, ki bodo 
izvajali ukrepe, bi morali zagotoviti 
dodatnost in se izogibali dvojnemu 
financiranju iz virov EU.

(12) Številni problemi Unije na področju 
konkurenčnosti vključujejo težave MSP pri 
dostopanju do finančnih sredstev, saj ta 
podjetja le stežka dokažejo svojo kreditno 
sposobnost in imajo težave pri 
pridobivanju dostopa do tveganega 
kapitala. To negativno vpliva na raven in 
kakovost novih ustanovljenih podjetij, na 
rast podjetij in na uspešnost prenosa 
lastništva ali medgeneracijske predaje.
Dodana vrednost predlaganih finančnih 
instrumentov za Unijo med drugim leži v 
okrepitvi enotnega trga za tvegani kapital 
in razvoju poenostavljenega in 
preglednejšega vseevropskega finančnega 
trga za MSP. Ukrepi Unije bi morali biti 
celoviti, dosledni in bi morali dopolnjevati 
uporabo finančnih instrumentov za MSP s 
strani držav članic. Subjekti, ki bodo 
izvajali ukrepe, bi morali zagotoviti 
dodatnost in se izogibali dvojnemu 
financiranju iz virov EU.

Obrazložitev

Zagotovitev pogojev za prenos podjetij je zelo pomembna pri zagotavljanju razpoložljivosti 
sredstev. Razpoložljivost kapitala pri spremembah lastništva je eden od osrednjih izzivov 
podjetniške politike.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Mreža Enterprise Europe Network je 
dokazala svojo dodano vrednost za 
evropske MSP kot enotna kontaktna točka
za podporo pri poslovanju, ki podjetjem 
pomaga, da izboljšajo svojo konkurenčnost 
in raziščejo poslovne priložnosti na 
enotnem trgu in zunaj njega. 
Racionalizacijo metodologij in delovnih 
metod ter zagotavljanje evropske 

(13) Mreža Enterprise Europe Network 
mora še naprej dokazovati svojo dodano 
vrednost za evropska MSP pri določanju 
primernih programov in storitev Unije za 
podporo pri poslovanju, da bodo izboljšala 
svojo konkurenčnost in preskušala 
poslovne priložnosti na enotnem trgu in 
zunaj njega. Racionalizacijo metodologij in 
delovnih metod ter zagotavljanje evropske 
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razsežnosti pri storitvah za podporo pri 
poslovanju je mogoče doseči samo na ravni 
Unije. Mreža predvsem pomaga MSP, da 
poiščejo partnerje za sodelovanje ali prenos 
tehnologije ter da pridobijo nasvete o virih 
financiranja, intelektualni lastnini in 
ekoloških inovacijah ter trajnostni
proizvodnji. Pridobila je tudi povratne 
informacije o zakonodaji in standardih 
Unije. Njeno edinstveno znanje in izkušnje 
so še zlasti pomembni pri premagovanju 
asimetrije informacij in zniževanju 
stroškov transakcij, povezanih s 
čezmejnimi dejavnostmi.

razsežnosti pri storitvah za podporo pri 
poslovanju je mogoče doseči samo na ravni 
Unije. Mreža predvsem pomaga MSP, da 
poiščejo partnerje za sodelovanje ali prenos 
tehnologije ter da pridobijo nasvete o virih 
financiranja Unije, intelektualni lastnini in 
programih Unije za spodbujanje ekoloških 
inovacij ter trajnostne proizvodnje. 
Pridobila je tudi povratne informacije o 
zakonodaji in standardih Unije in uspešno 
spodbudila udeležbo MSP v programih 
EU za financiranje, na primer v sedmem 
okvirnem programu za raziskave. Njeno 
edinstveno znanje in izkušnje so še zlasti 
pomembni pri premagovanju asimetrije 
informacij in zniževanju stroškov 
transakcij, povezanih s čezmejnimi 
dejavnostmi. Kjer je mogoče, bi bilo treba 
učinkovitost mreže še izboljšati, in sicer 
prek okrepljenih stikov z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami ter večjo 
prepoznavnostjo v državah članicah.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Dejavnosti na tem področju lahko 
ustvarijo enake konkurenčne pogoje za 
MSP, ki nameravajo delovati zunaj 
matične države. Te dejavnosti bi morale 
med drugim vključevati obveščanje o 
pravicah intelektualne lastnine in 
tehničnih standardih.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi se izboljšala konkurenčnost (15) Da bi se izboljšala konkurenčnost 
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evropskih podjetij, zlasti pa MSP, morajo 
države članice in Komisija ustvariti ugodno 
poslovno okolje. Posebno pozornost je 
treba nameniti interesom MSP in 
sektorjem, v katerih so ta podjetja najbolj 
dejavna. Pobude na ravni Unije so 
potrebne za ustvarjanje enakega 
konkurenčnega položaja za MSP in
izmenjavo informacij in znanja na evropski 
ravni.

evropskih podjetij, zlasti pa MSP, morajo 
države članice in Komisija z zmanjšanjem 
zakonodajnega bremena ustvariti ugodno 
poslovno okolje. Interesom MSP je treba 
nameniti posebno pozornost. Pobude na 
ravni Unije so potrebne za ustvarjanje 
enakega konkurenčnega položaja za MSP,
izmenjavo informacij in znanja na evropski 
ravni ter za podporo razvoju skupne 
politike Unije za MSP z evropsko dodano 
vrednostjo. Digitalne storitve so na tem 
področju lahko še posebej stroškovno 
učinkovite.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) S pravilnim izvajanjem, 
uveljavljanjem in spremljanjem 
alternativnega reševanja potrošniških 
sporov bi Komisija in države članice 
pospešile reševanje sporov, jih pocenile in 
poenostavile birokracijo tako za 
potrošnike kot za trgovce ter s tem 
spodbujale MSP, da bi intenzivneje 
sodelovala na enotnem trgu in povečala 
svojo konkurenčnost.

Predlog spremembe 12
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 manj kot 40 % 
žensk). Predstavitven in katalitičen učinek,

(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 manj kot 40 % 
žensk). Visoko evropsko dodano vrednost 
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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.

zagotavljajo zgledi in katalitični učinek, 
kakor tudi ukrepi, ki povečujejo skladnost 
in doslednost, kot so primerjalne analize in 
izmenjave najboljših praks.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16 a) MSP pogosto ne morejo dostopati 
do trgov javnih naročil zaradi pretirane 
upravne obremenitve na javnih razpisih. 
Komisija in države članice bi morale te 
zahteve poenostaviti, da bi spodbudile 
konkurenčnost in za ta podjetja ustvarile 
enake konkurenčne pogoje.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Svetovna konkurenca, demografske 
spremembe, omejitev sredstev in 
porajajoča se družbena gibanja ustvarjajo 
izzive in priložnosti za nekatere poslovne 
sektorje. Na primer, na oblikovanju 
temelječi sektorji, ki se spopadajo s 
svetovnimi izzivi in za katere je značilen 
visok delež MSP, se morajo prilagoditi, če 
želijo izkoristiti še neizkoriščen potencial 
visokega povpraševanja po 
personaliziranih inkluzivnih proizvodih. 
Ker ti izzivi veljajo za vsa MSP v Uniji v 
teh sektorjih, so na ravni Unije potrebna 
skupna prizadevanja.

(17) Svetovna konkurenca, demografske 
spremembe, omejena količina naravnih 
virov in porajajoča se družbena gibanja 
ustvarjajo izzive in priložnosti za številne
poslovne sektorje, ki se spopadajo s 
svetovnimi izzivi in za katere je značilen 
visok delež MSP. Na primer na 
oblikovanju temelječi sektorji se morajo 
prilagoditi, če želijo izkoristiti še 
neizkoriščeni potencial visokega 
povpraševanja po personaliziranih 
inkluzivnih proizvodih. Na oblikovanju 
temelječe potrošniško blago je pomemben 
gospodarski sektor v Uniji, podjetja s tega 
področja pa znatno prispevajo k rasti in 
delovnim mestom. Ker ti izzivi veljajo za 
vsa MSP v Uniji v teh sektorjih, so na 
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ravni Unije potrebna skupna prizadevanja 
za ustvarjanje dodatne rasti.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Kot je navedeno v sporočilu Komisije 
z dne 30. junija 2010 z naslovom „Evropa, 
prva svetovna turistična destinacija – nov 
okvir evropske turistične politike“, ki ga je 
Evropski svet v svojih sklepih potrdil 
oktobra 2010, je turizem pomemben sektor 
v gospodarstvu Unije. Podjetja v tem 
sektorju v veliki meri prispevajo k bruto 
domačemu proizvodu (BDP) Unije in 
ustvarjanju delovnih mest, obenem pa 
imajo precejšen potencial za razvoj 
podjetniške dejavnosti, saj jo v glavnem 
vodijo MSP. Lizbonska pogodba priznava 
pomen turizma in poudarja posebna 
znanja Unije na tem področju, ki 
dopolnjujejo ukrepe držav članic. Dodana 
vrednost za pobudo na področju turizma 
na ravni Unije je jasna, zlasti pri 
zagotavljanju podatkov in analize, pri 
oblikovanju čeznacionalnih 
predstavitvenih strategij in pri izmenjavi 
najboljših praks.

(18) Kot je navedeno v sporočilu Komisije 
z dne 30. junija 2010 z naslovom „Evropa, 
prva svetovna turistična destinacija – nov 
okvir evropske turistične politike“, ki ga je 
Evropski svet v svojih sklepih potrdil 
oktobra 2010, je turizem pomemben sektor 
v gospodarstvu Unije. Pogodba o 
delovanju Evropske unije opredeljuje 
podporne pristojnosti Unije na tem 
področju. Podjetja v tem sektorju v veliki 
meri prispevajo k bruto domačemu 
proizvodu (BDP) Unije in ustvarjanju 
delovnih mest, obenem pa imajo precejšen 
potencial za razvoj podjetniške dejavnosti, 
saj jo, tako kot večino poslovnih sektorjev,
v glavnem vodijo MSP. Kadar imajo 
pobude v turističnem sektorju jasno 
dodano vrednost na ravni Unije, bi jih 
moral program podpreti.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Program bi moral opredeliti ukrepe za 
cilje, skupni finančni okvir za doseganje 
teh ciljev, različne načine izvajanja 
ukrepov ter določbe glede spremljanja in 
ocenjevanja ter zaščite finančnih interesov 
Unije.

(19) Program bi moral opredeliti ukrepe za 
cilje, skupni finančni okvir za doseganje 
teh ciljev, različne načine izvajanja 
ukrepov ter pregledne določbe glede 
spremljanja in ocenjevanja ter zaščite 
finančnih interesov Unije.
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Predlog spremembe 17

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 ter 
drugimi programi Unije, kot je Obzorje 
2020, in strukturnimi skladi.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečati konkurenčnost in trajnost 
podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma;

(a) povečati konkurenčnost in trajnost 
podjetij Unije, zlasti MSP;

Predlog spremembe 19
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
podjetniški duh ter podpreti ustanavljanje 
in rast MSP.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spremembami v upravnem bremenu
MSP;

(c) zmanjšanjem upravnega in 
regulativnega bremena za MSP;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) in ravnjo prometa MSP. (e) z novimi MSP, njihovo rastjo in
zmanjšanjem ravni neuspehov.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Izboljšati okvirne pogoje za 
konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, 
vključno s sektorjem turizma;

(a) Izboljšati okvirne pogoje za 
konkurenčnost, rast, internacionalizacijo 
in trajnost podjetij Unije, zlasti MSP, 
vključno s sektorjev storitev in turizma, 
javnih naročil in novega podjetništva;

Predlog spremembe 23
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;

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c
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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, predvsem tveganega 
kapitala;

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po 
svetu

(d) Izboljšati dostop do trgov, zlasti v 
Uniji, in tudi po svetu.

Predlog spremembe 26

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 
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;

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

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podporo oblikovanju politike o MSP in 
sodelovanju med oblikovalci politike, zlasti 
zato, da bi bili programi ter ukrepi za MSP 

(c) podporo oblikovanju politike o MSP in 
sodelovanju med oblikovalci politike, zlasti 
zato, da bi bili programi ter ukrepi za MSP 
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dostopnejši. dostopnejši in bi zmanjšali njihovo 
upravno obremenitev.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ukrepe za spodbujanje dostopa MSP 
do javnih naročil, zlasti prek boljše 
obveščenosti in smernic o prijavah na 
razpise ter o novih priložnostih, ki jih 
omogočajo posodobljeni pravni okvir EU, 
izmenjava najboljše prakse ter 
organizacija usposabljanja in prireditev, 
ki se jih udeležujejo javni naročniki ter 
MSP;

Obrazložitev

Orodja javne politike bi morala biti prilagojena potrebam malih in srednjih podjetij. 
Upoštevati bi morala kodeks najboljše prakse, ki naročnikom daje smernice za uporabo 
javnih razpisov na tak način, da bi malim in srednjim podjetjem čim bolj olajšali udeležbo v 
postopkih javnega naročanja. Da bi izvajali peto načelo Akta za mala podjetja, in sicer 
„prilagoditi orodja javne politike potrebam MSP: olajšati sodelovanje MSP pri javnih 
naročilih in boljše izkoriščanje možnosti državne pomoči za MSP“, bi morali v okviru 
programa COSME financirati ukrepe za spodbujanje dostopa malih in srednjih podjetij do 
javnih naročil.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko podpre pobude, ki 
spodbujajo nastanek konkurenčnih 
sektorjev na podlagi medsektorskih 
dejavnosti na področjih, za katera je 
značilen velik delež MSP in ki močno 
prispevajo k BDP Unije. Takšne pobude 
spodbujajo razvoj novih trgov in oskrbo z 
blagom in storitvami na podlagi 

3. Komisija podpira pobude, ki spodbujajo 
nastanek konkurenčnih sektorjev na 
podlagi medsektorskih dejavnosti na 
področjih, za katera je značilen velik delež 
MSP in ki močno prispevajo k BDP Unije.
Takšne pobude spodbujajo uvedbo novih 
konkurenčnih poslovnih modelov, 
sodelovanje MSP v novih vrednostnih 
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najkonkurenčnejših poslovnih modelov 
ali spremenjenih vrednostnih verig., 
Vključujejo pobude za povečanje 
produktivnosti, učinkovitosti virov, 
trajnosti in socialne odgovornosti 
gospodarskih družb.

verigah in razvoj novih trgov, pa tudi 
izboljšane proizvode in procese ter prožne 
organizacijske strukture. Vključujejo
lahko pobude za povečanje produktivnosti,
učinkovitosti virov, trajnosti in socialne 
odgovornosti gospodarskih družb.
Dejavnosti spodbujajo sprejemanje novih 
poslovnih modelov, pa tudi komercialno 
uporabo ustreznih zamisli za nove izdelke 
in storitve. Komisija lahko podpira tudi 
temu namenjene dejavnosti v specifičnih 
sektorjih, ki jih zaznamuje velik delež 
MSP in ki veliko prispevajo k BDP Unije, 
npr. v turizmu, kjer je mogoče ustrezno 
dokazati dodano vrednost na ravni Unije.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija prispeva k spodbujanju
podjetništva z izboljšanjem okvirnih 
pogojev, ki vplivajo na razvoj podjetništva.
Komisija podpira poslovno okolje, ki je 
ugodno za razvoj in rast podjetij.

1. Komisija prispeva k spodbujanju
podjetniškega duha z izboljšanjem 
okvirnih pogojev, ki vplivajo na razvoj 
podjetništva. Komisija podpira poslovno 
okolje, ki je ugodno za ustanavljanje,
razvoj, prenos in rast podjetij ter za drugo 
priložnost.

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja so občutljiva na hitro spreminjajoče se tržne pogoje, zato je 
pomembno, da se pri dodeljevanju sredstev ohrani prožnost.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija podpira ukrepe, katerih namen 
je izboljšati dostop do finančnih sredstev 
za MSP v fazah njihovega ustanavljanja in 

1. Komisija podpira ukrepe, katerih namen 
je izboljšati dostop do finančnih sredstev 
za MSP ter zmanjšati in poenostaviti 
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razvoja, in ki dopolnjujejo uporabo 
finančnih instrumentov za MSP v državah 
članicah na nacionalni in regionalni ravni. 
Da bi se zagotovila komplementarnost, 
bodo ti ukrepi natančno usklajeni z ukrepi, 
ki se izvajajo v okviru kohezijske politike 
in na nacionalni ravni. Cilj takšnih ukrepov 
je spodbuditi zagotavljanje tako lastniškega 
kot dolžniškega kapitala.

dolgotrajne ovire zanja v fazah njihovega 
ustanavljanja in razvoja ter prenosa, in ki 
ne nalagajo dodatnih upravnih in 
regulativnih bremen, temveč dopolnjujejo 
uporabo finančnih instrumentov za MSP v 
državah članicah na nacionalni in 
regionalni ravni. Da bi se zagotovila 
komplementarnost, bodo ti ukrepi natančno 
usklajeni z ukrepi, ki se izvajajo v okviru 
kohezijske politike in na nacionalni ravni. 
Cilj takšnih ukrepov je spodbuditi 
zagotavljanje tako lastniškega kot 
dolžniškega kapitala.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija namerava še naprej podpirati
mrežo Enterprise Europe Network za 
namen nadaljnjega izboljševanja 
konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega 
dostopa na trge.

1. Komisija financira mrežo Enterprise 
Europe Network za namen nadaljnjega 
izboljševanja konkurenčnosti podjetij Unije 
in njihovega dostopa do trgov in za 
določitev ustreznih programov Unije, ki bi 
lahko pripomogli k izboljšanju 
konkurenčnosti podjetij in izrabi 
poslovnih priložnosti, zlasti v okviru 
enotnega trga, obenem pa skuša preprečiti 
podvajanje prizadevanj držav članic.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko podpre ukrepe za 
izboljšanje dostopa MSP na enotni trg, ki 
vključujejo zagotavljanje informacij in 
ozaveščanje.

2. Komisija podpira ukrepe za izboljšanje 
dostopa MSP na enotni trg, ki vključujejo 
zagotavljanje informacij (tudi z digitalnimi 
storitvami) in ozaveščanje o temah, kot so 
na primer čezmejne poslovne priložnosti.
Ti ukrepi so lahko namenjeni tudi za 
odpravljanje obstoječih pravnih in 
zakonodajnih ovir. Vključujejo lahko 
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zagotavljanje ustreznih informacij za 
kontaktne točke mreže Enterprise Europe 
Network in službe Europe Direct ter po 
potrebi usposabljanje za nudenje 
visokokakovostnih storitev za MSP, ter 
ponovno osredotočenost mreže Enterprise 
Europe Network na zagotavljanje ciljno 
usmerjene in prilagojene podpore zanje.

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Namen posebnih ukrepov bo omogočiti 
lažji dostop MSP na trge zunaj Unije in 
okrepiti obstoječe storitve podpore na 
navedenih trgih. MSP lahko prejmejo 
pomoč iz programa v zvezi s standardi in 
pravicami intelektualne lastnine v 
prednostnih tretjih državah.

3. Namen posebnih ukrepov bo omogočiti 
lažji dostop MSP na trge zunaj Unije in 
okrepiti obstoječe storitve podpore na 
navedenih trgih. MSP lahko iz programa 
prejmejo pomoč, svetovanje in informacije 
med drugim o ovirah za vstop na trg, 
poslovnih priložnostih, standardih in 
pravicah intelektualne lastnine v 
prednostnih tretjih državah. Ti ukrepi 
dopolnjujejo osrednje dejavnosti držav 
članic za spodbujanje trgovine, vendar jih 
ne podvajajo.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za namene izvajanja programa 
sprejme letni delovni program v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 16(2). V 
letnih delovnih programih se navedejo 
zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, 
metoda izvajanja in njihov skupni znesek.
Vsebujejo tudi opis ukrepov, ki jih bo treba 
financirati, navedbo zneska, dodeljenega 
vsakemu ukrepu, in okvirni časovni 
razpored izvajanja, kakor tudi ustrezne 
kazalnike za spremljanje učinkovitosti pri 

1. Komisija za namene izvajanja programa 
sprejme letni delovni program v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 16(2). V 
letnih delovnih programih se navedejo 
zastavljeni cilji na podlagi predhodnih 
posvetovanj, pričakovani rezultati, metoda 
izvajanja in njihov skupni znesek.
Vsebujejo tudi opis ukrepov, ki jih bo treba 
financirati, navedbo zneska, dodeljenega 
vsakemu ukrepu, in okvirni časovni 
razpored izvajanja, kakor tudi ustrezne 
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ustvarjanju rezultatov in dosežkih ciljev. V 
zvezi z donacijami vključujejo prednostna 
področja, temeljna merila ocenjevanja in 
najvišjo stopnjo sofinanciranja.

kazalnike za spremljanje učinkovitosti pri 
ustvarjanju rezultatov in dosežkih ciljev. V 
zvezi z donacijami vključujejo prednostna 
področja, temeljna merila ocenjevanja in 
najvišjo stopnjo sofinanciranja.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) oceno učinka ukrepov Unije, ki so še 
zlasti pomembni za konkurenčnost podjetij, 
da bi se opredelila področja obstoječe 
zakonodaje, ki jo je treba poenostaviti, ali 
področja, na katerih je treba predlagati 
nove zakonodajne ukrepe;

c) preverjanji ustreznosti obstoječe 
zakonodaje in z oceno učinka ukrepov 
Unije, ki so še zlasti pomembni za 
konkurenčnost in rast podjetij, predvsem 
MSP, da bi se opredelila področja 
obstoječe zakonodaje, ki jih je treba 
poenostaviti ali razveljaviti, in da bi 
zagotovili čim manjše breme za MSP na 
področjih, na katerih so predlagani novi 
zakonodajni ukrepi;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) oceno zakonodaje, ki vpliva na 
podjetja, posebne industrijske politike in 
ukrepov, povezanih s konkurenčnostjo;

(d) oceno zakonodaje, ki vpliva na 
podjetja, zlasti na MSP, posebne 
industrijske politike in ukrepov, povezanih 
s konkurenčnostjo;

Obrazložitev

Pomen MSP je treba v opisu programa poudariti.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sestavi letno poročilo o 
spremljanju, v katerem prouči učinkovitost 
in uspešnost podpornih ukrepov v smislu 
finančnega izvajanja, rezultatov in, kjer je 
mogoče, vpliva. Poročilo vsebuje 
informacije o znesku porabe, povezane s 
podnebjem, in vplivu podpore na cilje v 
zvezi s podnebnimi spremembami, in sicer 
do te mere, da zbiranje teh podatkov ne 
ustvarja neupravičenega upravnega 
bremena za MSP.

2. Komisija sestavi letno poročilo o 
spremljanju, v katerem prouči učinkovitost 
in uspešnost podpornih ukrepov v smislu 
finančnega izvajanja, rezultatov in vpliva
ter zlasti v smislu ustvarjanja novih 
delovnih mest in rasti. Poročilo vsebuje 
informacije o znesku porabe, povezane s 
podnebjem, in vplivu podpore na cilje v 
zvezi s podnebnimi spremembami, in sicer 
do te mere, da zbiranje teh podatkov ne 
ustvarja neupravičenega upravnega 
bremena za MSP.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija najpozneje do leta 2018 
pripravi poročilo o vrednotenju v zvezi z 
doseganjem ciljev vseh ukrepov, ki so 
prejeli podporo iz programa, in sicer tako 
na ravni rezultatov kot učinkov, 
učinkovitostjo porabe sredstev in njeno 
dodano evropsko vrednostjo, da bi sprejela 
odločitev glede podaljšanja, spremembe ali 
ukinitve ukrepov. Poročilo o vrednotenju 
obravnava tudi obseg poenostavitve, 
notranje in zunanje usklajenosti, stalne 
ustreznosti vseh ciljev ter prispevka 
ukrepov k prednostnim nalogam Unije v 
zvezi s pametno, trajnostno in vključujočo 
rastjo. Upošteva rezultate vrednotenj 
dolgoročnega vpliva predhodnih ukrepov.

3. Komisija najpozneje do leta 2018 
pripravi poročilo o vrednotenju, ki se 
objavi vsaka tri leta, v zvezi z doseganjem 
ciljev vseh ukrepov, ki so prejeli podporo 
iz programa, in sicer tako na ravni 
rezultatov kot učinkov, zlasti na 
ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko 
rast, učinkovitostjo porabe sredstev in 
njeno dodano evropsko vrednostjo, da bi 
sprejela odločitev glede podaljšanja, 
spremembe ali ukinitve ukrepov. Poročilo 
o vrednotenju obravnava tudi obseg 
poenostavitve, notranje in zunanje 
usklajenosti, stalne ustreznosti vseh ciljev 
ter prispevka ukrepov k prednostnim 
nalogam Unije v zvezi s pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo. Upošteva 
rezultate vrednotenj dolgoročnega vpliva 
predhodnih ukrepov.

Predlog spremembe 40
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Da bi finančna sredstva zares dosegla 
MSP, je treba uvesti sistem spremljanja, 
ki bo zagotavljal, da bodo banke finančna 
sredstva in jamstva uporabila za več 
posojil MSP. To lahko vključuje sisteme 
poročanja in kodeks ravnanja za banke, ki 
posojajo MSP. Sistem spremljanja bo tudi 
zagotovil, da posojil iz skladov Unije ne 
bodo prejemala le srednja, temveč tudi 
mala in mikropodjetja.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naloga finančnih instrumentov iz 
programa je omogočiti v rast usmerjenim 
MSP lažji dostop do finančnih sredstev.
Finančni instrumenti vključujejo kapitalsko 
in jamstveno shemo za posojila.

1. Naloga finančnih instrumentov iz 
programa je omogočiti MSP v začetni fazi, 
fazi rasti ter fazi prenosa omogočiti lažji 
dostop do finančnih sredstev. Finančni 
instrumenti vključujejo kapitalsko in 
jamstveno shemo za posojila.

Obrazložitev

MSP so občutljiva na hitro spreminjajoče se tržne pogoje, zato je pomembno, da se pri 
dodeljevanju sredstev ohrani prožnost.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni instrumenti za v rast 
usmerjena MSP se lahko, kjer je to 
primerno, združujejo z drugimi finančnimi 
instrumenti, ki jih vzpostavijo države 

2. Finančni instrumenti za MSP se lahko, 
kjer je to primerno, združujejo z drugimi 
finančnimi instrumenti, ki jih vzpostavijo 
države članice in njihovi upravni organi v 
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članice in njihovi upravni organi v skladu s 
[členom 33(1)(a) Uredbe (EU) št. 
XXX/201X [nova uredba o strukturnih 
skladih]], ter donacijami, ki jih financira 
Unija med drugim tudi v okviru te uredbe.

skladu s [členom 33(1)(a) Uredbe (EU) št. 
XXX/201X [nova uredba o strukturnih 
skladih]], ter donacijami, ki jih financira 
Unija med drugim tudi v okviru te uredbe.

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Priloga I – splošni cilj 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Povečati konkurenčnost in trajnost 
podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

1. Povečati konkurenčnost in trajnost 
podjetij Unije

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Priloga I – splošni cilj 1 – kazalnik učinka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

sprememba upravnega bremena za MSP
(št. dni za ustanovitev novega podjetja)

zmanjšanje upravnega in regulativnega
bremena za MSP (št. dni za ustanovitev 
novega podjetja)

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Priloga I – poseben cilj 1 – Oblikovanje politike o MSP – kazalnik rezultatov 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP

število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP in test preverjanja konkurenčnosti

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Priloga I – poseben cilj 2 – Podpora podjetništvu – srednjeročni cilj (rezultat) 2017 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

približno 7 ukrepov za poenostavitev na 
leto

najmanj 7 sprejetih ukrepov za 
poenostavitev na leto
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Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kapitalska shema za rast se osredotoča 
na sklade, ki zagotavljajo tvegani kapital in 
dolžniško-lastniška finančna sredstva, kot 
so podrejena in konzorcijska posojila, 
podjetjem v fazi širitve in rasti, zlasti pa 
tistim, ki poslujejo v tujini, obenem pa ima 
možnost vlagati v podjetja v zgodnji fazi, 
in sicer v kombinaciji s kapitalsko shemo 
za raziskave, razvoj in inovacije iz 
programa Obzorje 2020. Naložbe 
kapitalske sheme za rast v slednjem 
primeru ne smejo presegati 20 % skupnih 
naložb EU, razen v primerih 
večstopenjskih skladov, kadar se finančna 
sredstva iz kapitalske sheme za rast in 
kapitalske sheme za raziskave, razvoj in 
inovacije zagotavljajo na sorazmerni 
osnovi v skladu z naložbeno politiko 
skladov. Kapitalska shema za rast se 
izogiba odkupom ali nadomeščanju 
kapitala, namenjenega za razpustitev
prevzetega podjetja. Komisija se lahko 
odloči, da v skladu s spreminjajočimi se 
razmerami na trgu spremeni 20-odstotni 
prag.

1. Kapitalska shema za rast se osredotoča 
na sklade, ki zagotavljajo tvegani kapital in 
dolžniško-lastniška finančna sredstva, kot
so podrejena in konzorcijska posojila, 
podjetjem v fazi širitve in rasti (kar 
vključuje inovativna podjetja v fazi širitve 
in rasti), zlasti pa tistim, ki poslujejo v 
tujini, obenem pa ima možnost vlagati v 
podjetja v zgodnji fazi, in sicer v 
kombinaciji s kapitalsko shemo za 
raziskave, razvoj in inovacije iz programa 
Obzorje 2020. Naložbe kapitalske sheme 
za rast v slednjem primeru ne smejo 
presegati 20 % skupnih naložb EU, razen v 
primerih večstopenjskih skladov, kadar se 
finančna sredstva iz kapitalske sheme za 
rast in kapitalske sheme za raziskave, 
razvoj in inovacije zagotavljajo na 
sorazmerni osnovi v skladu z naložbeno 
politiko skladov. Kapitalska shema za rast 
se izogiba odkupom ali nadomeščanju 
kapitala, namenjenega za razpustitev 
prevzetega podjetja. Komisija se lahko 
odloči, da v skladu s spreminjajočimi se 
razmerami na trgu spremeni 20-odstotni 
prag.
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