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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja akcijski načrt Komisije in sprejete ukrepe za lažji dostop malih in srednjih 
podjetij do finančnih sredstev;

2. priznava, da mala in srednja podjetja zelo veliko prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, 
trajnostne rasti in inovacij;

3. želi spomniti, da je finančna kriza v EU povzročila propad številnih evropskih bank, zato 
zdaj posojilodajalci niso več tako pripravljeni dajati kreditov malim in srednjim 
podjetjem, s tem pa jim onemogočajo dostop do finančnih sredstev; 

4. poziva države članice, naj oblikujejo pospešene postopke in točke vse na enem mestu za 
mala in srednja podjetja ter s tem spodbudijo ustanavljanje novih podjetij in jim olajšajo 
vstopanje na mednarodne trge; 

5. poziva Komisijo, naj podpre oblikovanje nacionalnih investicijskih bank za mala in 
srednja podjetja ter naj ukrepa, da bodo lahko obstoječe tovrstne banke razširile svoje 
delovanje v druge države članice v skladu s tam veljavnimi pogoji;

6. poziva Komisijo in države članice, naj podjetnikom zagotovijo popolne in veljavne 
informacije s koristnimi napotili o dostopu do ustreznega financiranja, ki bodo na voljo v 
vseh jezikih EU; 

7. poziva države članice, naj zmanjšajo birokracijo in poenostavijo postopke, ki ovirajo 
ustanavljanje novih podjetij in malim in srednjim podjetjem otežujejo tekoče poslovanje;

8. poziva države članice, naj čim prej prenesejo direktivo o zamudah pri plačilih; 

9. poziva Komisijo in države članice, naj obravnavajo davčno poenostavitev za mala in 
srednja podjetja, ki bi bolje podpirala naložbe, tudi čezmejne, pa tudi produktivnost in 
rast;

10. poudarja, da je za boljši dostop malih in srednjih podjetij do javnih naročil nepogrešljiv 
pravičen in pregleden regulativni okvir EU za javna naročila.


