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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja potrebo po večji integraciji politik Unije v korist malih in srednjih podjetij, kar 
zadeva inovacije, rast, konkurenčnost, internacionalizacijo, podjetništvo, produktivnost 
virov, zmanjšanje birokracije, kakovost človeških virov ter okoljsko in socialno 
odgovornost;

2. ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti mladih Evropejcev (starih 15–24 let) dosegla 
nevzdržno stopnjo 23 % in v državah članicah, ki jih je kriza najbolj prizadela, presega 50 
%; poudarja, da te izjemno visoke stopnje brezposelnosti mladih vodijo v množičen beg 
možganov in močno spodkopavajo našo zmožnost za trajnostno rast v prihodnosti;

3. poudarja, da je prosta in poštena konkurenca na enotnem trgu, podprtem s skupnimi 
socialnimi standardi, ključnega pomena za okrepitev rasti in inovacij ter posledično 
povečanje zaposlovanja v Uniji;

4. poudarja, da več kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij v EU predstavlja 99 % 
podjetij in da so MSP poglavitno gonilo gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in 
socialne vključenosti;

5. pozdravlja rast socialnega gospodarstva kot nove oblike podjetništva v Evropski uniji v 
zadnjih letih; poziva države članice, naj okrepijo programe, ki spodbujajo vzpostavljanje 
in razvoj tega gospodarstva;

6. poudarja, da se podjetja kljub vsemu pogosto soočajo s težavami pri iskanju sredstev za 
financiranje svojih raziskav, razvoja novih proizvodov ali dostopa do novih trgov;

7. ugotavlja, da je za ustanovitev podjetja v Evropi potrebnih od 4 dni (v Belgiji) do 40 dni 
(na Malti)1;

8. pozdravlja program za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) ter instrument za mala in 
srednja podjetja v okviru programa Obzorje 2020; vendar obžaluje, da so sredstva za 
program COSME ter za mala in srednja podjetja v Obzorju 2020 v okviru večletnega 
finančnega okvira omejena;

9. predvsem pozdravlja posebne ukrepe, predvidene v programu COSME, ki so zasnovani za 
izboljšanje okvirnih pogojev za podjetja, zlasti mala in srednja, za olajšanje dostopa do 
finančnih sredstev in trgov ter za spodbujanje podjetništva in podjetniške kulture; 
poudarja, da je treba spodbujati podjetniške spretnosti, zlasti med mladimi – od rosne 
starosti naprej – in ženskami; poudarja, da je za spodbujanje razvoja podjetništva v Evropi 
bistveno predvidljivo in jasno regulativno okolje; pričakuje, da bodo ukrepi in dejavnosti 
za spodbujanje podjetništva na evropski ali nacionalni ravni zajemali vse vrste 
podjetniških modelov, vključno z zadrugami, obrtniškimi podjetji, svobodnimi poklici in 

                                               
1 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS
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socialnimi podjetji; zlasti pozdravlja nadaljnjo podporo za lastniško in dolžniško 
financiranje v okviru programov Obzorje 2020 in COSME;

10. poziva Komisijo, naj malim in srednjim podjetjem zajamči boljši dostop do strukturnih 
skladov, zlasti z zmanjšanjem zahtev za predhodno financirane projekte, zmanjšanjem 
zahtev za sofinanciranje, boljšimi smernicami za različne vrste malih in srednjih podjetij 
ter izgradnjo zmogljivosti za podpiranje financiranja malih in srednjih podjetij;

11. poudarja pomen raziskav in razvoja za povečanje konkurenčnosti, produktivnosti, trajnosti 
in potenciala za ustvarjanje delovnih mest evropskih MSP ter opozarja na velik poudarek, 
ki ga Obzorje 2020 in EIT dajeta ustvarjanju in podpiranju hitro rastočih inovativnih 
MSP;

12. pozdravlja pobudo Komisije v okviru programa REFIT za odpravo določene zakonodaje 
EU, za katero se je izkazalo, da ustvarja nesorazmerne obremenitve za evropska podjetja, 
zlasti mala in srednja;

13. meni, da bo program Erasmus za mlade podjetnike spodbudil podjetništvo in ustvarjanje 
delovnih mest;

14. poudarja pomen malih in srednjih podjetij, ne samo pri ustvarjanju delovnih mest, temveč 
tudi pri njihovem ohranjanju;

15. poziva k boljšemu usklajevanju mehanizmov financiranja EU, vključno s strukturnimi 
skladi, ESRR, programom Obzorje 2020 in naložbami EIB, zlasti kar zadeva financiranje 
inovativnih malih in srednjih podjetij, ter poziva k oceni sedanjih ovir, zaradi katerih 
banke v več državah članicah ne zagotavljajo sredstev in jamstev za posojila malim in 
srednjim podjetjem ter realnemu gospodarstvu;

16. poziva Komisijo in države članice, naj strožje obravnavajo vpliv prihodnje in obstoječe 
zakonodaje na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost na splošno;

17. poziva k podpori programom EU za mobilnost podjetnikov, kot je Erasmus za mlade 
podjetnike, in vključitvi podjetniškega izobraževanja v nacionalne učne načrte z 
izmenjavo najboljših praks;

18. meni, da imajo ukrepi javne politike pomembno vlogo pri podpiranju in spodbujanju 
ustanavljanja in razvoja malih in srednjih podjetij (npr. ugodna posojila, storitve 
svetovanja o javnih pobudah in zakonodaji, podjetniški inkubatorji in pospeševalniki, 
grozdi, pisarne za prenos tehnologij, sheme usposabljanje in mentorstvo itd.); meni, da sta 
s tega vidika pomembna mreženje in izmenjava najboljših praks; meni, da je nematerialna 
in nefinančna podpora, kot so dostop do znanja in informacij, finančno izobraževanje in 
poslovne mreže, ključna za nove podjetnike ter mala in srednja podjetja, da razvijejo svoje 
posle; meni, da je za spodbujanje notranjega trga in trgovine med malimi podjetji zlasti 
pomembno zagotoviti vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in interoperabilnost 
različnih regulativnih sistemov za trgovino;

19. poudarja, da mlada podjetja, ki se po začetni fazi hitro in intenzivno internacionalizirajo, 
koristno prispevajo h gospodarstvu, saj ustvarjajo inovacije, k inovacijam spodbujajo 
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druga podjetja, sodelujejo v mednarodnih dobavnih verigah ter ustvarjajo trajnostna in
visokokavostna delovna mesta; vendar ugotavlja, da bi tem podjetjem koristili cenovno 
ugodni, enostavni in hitri postopki ustanavljanja, saj se v začetni fazi zaradi nizkih ravni 
kapitala soočajo z velikimi izzivi;

20. poudarja pomen oblikovanja in zagotavljanja celovite podpore mladim podjetnikom s 
podjetniškimi inkubatorji, ki le-tem zagotavljajo priložnost, da preizkusijo svoje zamisli, 
se seznanijo s poslovnimi strukturami ter stopijo v stik z morebitnimi partnerji, kupci in 
vlagatelji; poudarja, da mentorstvo ni pomembno zgolj med začetno fazo, temveč tudi v 
ključnih letih, ki sledijo začetni fazi;

21. meni, da predstavljajo MSP velik inovativni potencial v evropskem gospodarstvu in imajo 
odločilno vlogo pri zagotavljanju poti do dela; obžaluje, da so v številnih državah članicah 
izključena iz javne politike na področju raziskav, inovacij in razvoja, zato poziva, naj se ta 
trend korenito spremeni;

22. ugotavlja, da sta v številnih državah članicah podpora in regulativni okvir nezadostna za 
zagotovitev ustreznih pogojev za mlada in inovativna ter novoustanovljena podjetja, ter 
poudarja potrebo po boljšem usklajevanju različnih evropskih, nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih politik ter instrumentov, povezanih z malimi in srednjimi podjetji;

23. ugotavlja, da bo dolgoročna strategija za izboljšanje konkurenčnosti podjetij in zaščito 
delovnih mest morda zahtevala prestrukturiranje; ponovno poudarja pomen obveščanja 
delavcev in posvetovanja z njimi v primeru načrtovanega prestrukturiranja in v pomoč pri 
njegovi izvedbi; poziva Komisijo, naj na podlagi člena 225 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in po posvetovanju s socialnimi partnerji čim prej predloži predlog 
zakonodajnega akta v skladu s podrobnimi priporočili iz resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 15. januarja 2013;

24. pozdravlja uvedbo „testa MSP“; vendar obžaluje, da ga je le nekaj držav članic vključilo v 
svoje nacionalne procese odločanja;

25. meni, da nepoštena davčna konkurenca med državami članicami negativno vpliva na 
razvoj podjetij ter da so mala in srednja podjetja v primerjavi z večjimi podjetji z 
davčnega vidika pogosto v slabšem položaju, zaradi česar so njihova potencialna rast in 
naložbe ovirane; podpira boljše usklajevanje sistemov obdavčitve podjetij v EU z 
določitvijo enotne davčne osnove, ki jo spremljajo ukrepi za boj proti davčnim utajam in 
agresivnemu davčnemu načrtovanju;

26. poziva države članice, naj še naprej sprejemajo ukrepe politike – ki jih spremljajo 
gospodarski in regulativni mehanizmi spodbud –, ki prek ustvarjanja partnerstev in mrež 
za izmenjavo informacij med vsemi ravnmi izobraževanja in podjetji oblikujejo kulturne 
in izobraževalne sisteme, da bi premostili sedanjo vrzel med akademskim svetom in trgom 
ter olajšali premik raziskovalcev z univerz v podjetja in s tem spodbudili inovacije; meni, 
da se morajo države članice bolj odzivati na potrebe na trgu dela, zlasti s spodbujanjem 
učenja na delovnem mestu in vajeništva ter prekvalificiranjem delavcev in zagotavljanjem 
vseživljenjskih priložnosti za učenje; poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo 
vzdržne sisteme prehoda iz visokošolskega in poklicnega izobraževanja na trg dela, zlasti 
za mlade strokovnjake, ki prvič vstopajo na trg dela; poziva, naj se v izobraževalne 
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sisteme od srednješolske ravni dalje vpeljejo podjetniški predmeti in podjetništvu dodeli 
ključna vloga v programih izobraževanja in usposabljanja; 

27. poudarja, da je za obravnavanje pomanjkanja strokovnega znanja, s katerim se trenutno 
sooča Evropa, nujno potrebno pospešiti dostop žensk do znanstvenega in tehnološkega 
usposabljanja in poklicev, zlasti v sektorju novih informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij;

28. poziva države članice, naj z obveščanjem, predstavljanjem dobrih praks in zagotovitvijo 
platforme za izmenjavo informacij spodbujajo kulturo internacionalizacije; poziva jih, naj 
na področju podjetništva zagotovijo razvoj strokovnih znanj z mednarodnim poudarkom, 
spodbujajo preglednost glede razpoložljivih orodij podpore za novoustanovljena podjetja, 
podpirajo mreženje in izmenjave, ki mlade podjetnike povezujejo z morebitnimi vlagatelji 
in poslovnimi partnerji, ter zagotovijo operativno svetovanje in podporo tudi po začetni 
fazi, da jim pomagajo prestati ključna začetna leta in jim zagotovijo spodbude za 
zaposlovanje;

29. poudarja, da je treba spodbujati izobraževanje in spretnosti na področjih naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) v EU kot nujna sredstva za zadovoljitev 
vse večjih potreb podjetij v prihodnjih letih ter za izoblikovanje inovatorjev in 
podjetnikov prihodnosti; poudarja, da je treba obravnavati upadajoči delež žensk, ki se 
izobražujejo na področjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, ter 
dodatno razširiti evropski bazen talentov;

30. opaža pozitiven učinek sistemov poklicnega izobraževanja, ki združujejo teoretično 
usposabljanje in praktične izkušnje, na zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja pomen 
tesnega sodelovanja med zasebnim in javnim sektorjem ter vključevanja socialnih 
partnerjev;

31. poudarja pomen zagotavljanja podjetniškega izobraževanja mladim Evropejcem in 
spodbujanja podjetniške miselnosti; v zvezi s tem opozarja na pomembno vlogo, ki jo ima 
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) pri spodbujanju podjetniške kulture z 
izobraževanjem, usposabljanjem in prakso; ugotavlja, da vse skupnosti znanja in inovacij 
Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo dejavno spodbujajo podjetništvo na svojih 
zadevnih področjih z razvijanjem učnih načrtov, ki združujejo odlično znanost in 
inovacije s podjetniškimi spretnostmi in izkušnjami ter tako pripravljajo podjetnike 
prihodnosti in navdihujejo obstoječa podjetja z inovativno in podjetniško miselnostjo;

32. verjame v pomen spodbujanja podjetništva starejših kot sredstva za vključevanje 
starejšega prebivalstva z bogatimi poslovnimi izkušnjami v proces inovacij, s čimer bi 
prispevali k daljšim delovnim dobam in zadržanju nepogrešljivih izkušenj na trgu dela;

33. podpira pobude EU, ki malim in srednjim podjetjem pomagajo pri dostopu do dodatnih 
finančnih virov, saj na ta način mlada in inovativna podjetja lažje in hitreje dostopajo do 
sredstev, ki spodbujajo države članice, da sprejmejo mehanizme za spodbujanje inovacij 
(na primer mehanizme za odbitek davka za financiranje raziskav in inovacij) ter ki 
odpravljajo razlike med državami članicami; podpira pobude, ki spodbujajo podjetnike, 
katerih podjetja so propadla, da bi jim ponudili še eno možnost in jih ne bi odvrnili od 
tveganja;
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34. meni, da so mala in srednja podjetja v Evropi močno odvisna od bančnega financiranja in 
da to povečuje njihovo ranljivost; ugotavlja, da nove oblike financiranja – prek 
inovativnih programov in nebančnih poti, kot so vzajemna posojila, skupinsko 
financiranje, zadružni poslovni modeli, mikroposojila in drugi instrumenti, ki lahko 
zagotovijo ključne naložbe, da mala in srednja podjetja lahko rastejo in ustvarjajo delovna 
mesta – prinašajo resnične koristi; meni, da bi nove oblike financiranja koristile mladim, 
dinamičnim podjetjem, ki zaradi tega, ker so nova, težko dostopajo do bolj tradicionalnih 
virov financiranja; pozdravlja dejstvo, da Komisija priznava možnosti alternativnih virov 
financiranja za ustanavljanje in prevzemanje malih in srednjih podjetij ter da preučuje 
zagotovitev okvira za te pristope in podporo le-tem; poziva Komisijo, naj razišče, kako bi 
lahko te vire financiranja še dodatno spodbudili, da bi pomagali mikropodjetjem in MSP, 
ter naj obravnava potrebe po predpisih, izobraževanju in raziskavah na tem področju; 
poziva države članice, naj v sodelovanju s socialnimi partnerji in drugimi deležniki na 
regionalni in lokalni ravni določijo strateške sektorje, primerne za projekte z alternativnim 
financiranjem, zlasti v regijah, kjer konvencionalno gospodarstvo ne more zadostiti 
posebnim gospodarskim in socialnim potrebam; 

35. meni, da je za države članice izredno pomembno, da uveljavijo Direktivo 2011/7/EU o 
boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih, ki v zvezi s poslovanjem med 
podjetji in javnimi organi določa, da pogodbeni plačilni rok ne sme presegati časovnih 
omejitev, določenih v členu 4(3), razen če je v pogodbi izrecno dogovorjeno drugače in če 
je to objektivno utemeljeno glede na posebno naravo ali značilnosti pogodbe, v nobenem 
primeru pa ne sme biti daljši od 60 koledarskih dni; 

36. poudarja potrebo po poenostavitvi in uskladitvi pravil ter zagotovitvi finančnih in davčnih 
spodbud, da bi poslovnim angelom ter vlagateljem semenskega in tveganega kapitala 
omogočili sodelovati pri čezmejnem financiranju inovativnih podjetij ter da bi vzpostavili 
evropski prostor tveganega kapitala; poudarja pomen znižanja davkov na kapitalske 
dobičke iz naložb v inovativna mala in srednja podjetja, katerih dejavnosti temeljijo na 
raziskovanju;

37. poziva Komisijo in države članice, naj lokalnim oblastem in združenjem MSP pomagajo 
pri spodbujanju lokalne proizvodnje in kakovosti proizvodov, na primer z oblikovanjem 
poslovnih grozdov za skupne raziskovalne in razvojne projekte;

38. meni, da so inovacije v malih in srednjih podjetjih pomembna pot za ustvarjanje delovnih 
mest; poudarja, da je za uspešno sodelovanje v inovacijskem sistemu bistveno, da mala in 
srednja podjetja sama usmerjajo svoje inovacijske dejavnosti in da se podpora bolje 
prilagodi njihovim dejanskim potrebam;

39. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju zakonodaje pregledno in pravilno izvede teste MSP 
ter naj nujno predlaga manj stroge režime in izvzetja v večjem številu zakonodajnih 
predlogov, da bi znatno zmanjšali stroške malih in srednjih podjetij;

40. poudarja, da tudi neinovativna in uveljavljena mala in srednja podjetja, ki se želijo širiti na 
nove trge ali prenesti svoje lastništvo, pogosto potrebujejo javno podporo, da bi si 
zagotovila potrebno financiranje;

41. pozdravlja oblikovanje instrumenta MSP v okviru programa Obzorje 2020, ki malim in 
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srednjim podjetjem omogoča dostop do finančne in nefinančne podpore za uresničevanje 
inovativnih zamisli; poziva Komisijo, naj instrument, ki bo kar najbolj prijazen do malih 
in srednjih podjetij, pripravi do leta 2014 v okviru ene same namenske agencije tako, da 
bo dopuščal resnično oddajo projektov „od spodaj navzgor“ ter podpiral vse vrste 
inovacij, tudi netehnološke in socialne;

42. poudarja, da bi morali vsi ukrepi v podporo malim in srednjim podjetjem veljati za 
samozaposlitev, zlasti kar zadeva različne oblike socialnega varstva, pričakovane koristi iz 
tega naslova in preprečevanje tveganj pri delu;

43. meni, da je treba sprejeti ukrepe za poenostavitev vseh desetih, za mala in srednja podjetja 
najbolj obremenjujočih predpisov in zmanjšanje z njimi povezanih bremen;

44. pozdravlja znižanje pristojbin za registracijo v okviru sistema REACH za mala in srednja 
podjetja, čeprav te pristojbine predstavljajo le majhen del celotnih stroškov zagotavljanja 
skladnosti; vendar je zelo zaskrbljen, da so bile prvotne ocene stroškov iz naslova sistema 
REACH prenizke, pri čemer ta razlika znaša že več kot 1 milijardo EUR in še narašča;

45. poudarja, da ima internet poleg vloge platforme za družbeno komunikacijo tudi vlogo 
platforme, s pomočjo katere lahko vsi državljani storitev ali inovativen proizvod 
predstavijo drugim državljanom oziroma pomagajo pri zbiranju potrebnih sredstev, kar je 
temeljno načelo enotnega digitalnega trga; poziva, naj se preostale ovire za čezmejno 
trgovino v čim večji meri odpravijo; poudarja pomen, ki ga ima digitalno gospodarstvo za 
ustvarjanje delovnih mest in MSP, zlasti v sektorjih, v katerih je Evropa tradicionalno 
močna, kot so ustvarjalne industrije, kulturna dediščina in turizem; meni, da bo 
dokončanje enotnega digitalnega trga prispevalo k podpiranju in razvoju malih in srednjih 
podjetij; meni, da je treba zagotoviti razpoložljivost potrebnega kvalificiranega osebja na 
področju IKT in potrebne digitalne spretnosti evropske javnosti za uporabo IKT; poudarja, 
da morata biti zasebnost in varstvo poslovnih podatkov vedno zagotovljena;

46. poudarja možnosti, ki jih IKT ponujajo za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti; 
poudarja, da je treba sprostiti potencial enotnega digitalnega trga, in opozarja, da so se 
stroški ustanavljanja inovativnega novega podjetja na področju IKT v zadnjih 10 letih 
znižali za stokrat, predvsem zaradi tehnologij, kot so ultrahitre in vseprisotne 
širokopasovne povezave, računalništvo v oblaku, odprtokodna programska oprema in 
odprti podatki, ter dostopa do informacij javnega sektorja;

47. poudarja, da se je treba izogniti nesorazmernim regulativnim oviram za mala in srednja 
podjetja; meni, da mora Komisija storiti več, da bo izpolnila svojo zavezo iz leta 2011, da 
bo predlagala manj stroge zakonske predpise za mala in srednja podjetja;

48. meni, da bo dokončanje enotnega digitalnega trga prispevalo k podpiranju in razvoju 
malih in srednjih podjetij; meni, da je treba zagotoviti razpoložljivost potrebnega 
kvalificiranega osebja na področju IKT in potrebne digitalne spretnosti evropske javnosti 
za uporabo IKT;

49. poudarja, da je treba izboljšati splošno poslovno učinkovitost s projekti in instrumenti, s 
katerimi se je mogoče soočiti z izzivom ponovne uporabe energije z namenom 
spodbujanja nižjih stroškov energije;
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50. meni, da bi mikropodjetja morala biti deležna samodejnega izvzetja in biti vključena samo 
v tiste predpise, ki jim koristijo;

51. meni, da bi Komisija in države članice morale spodbujati sheme, ki bi strokovnjakom, ki 
prvič vstopajo na trg dela, omogočile lažji dostop do le-tega, zlasti z zmanjšanjem 
zapletenosti in stroškov samozaposlitve, vključno z znižanjem posrednih stroškov dela; v 
tem duhu spodbuja uvedbo evropske opredelitve samostojnega podjetnika za dejavnosti, 
ki so povezane z evropskim digitalnim gospodarstvom;

52. poudarja, da je treba okrepiti pravila EU o sledljivosti proizvodov, da bi se spopadli s 
ponarejanjem in vzpostavili učinkovita sredstva za spodbujanje razvoja malih in srednjih 
podjetij; 

53. poudarja, da zmanjšanje obveznosti vodenja dokumentacije in poročanja ne sme ogroziti 
temeljnih pravic delavcev ter zdravja in varnosti pri delu;

54. poudarja, da storitve e-uprave prinašajo prednosti zlasti za podjetnike, predvsem mala in 
srednja podjetja, ki se pogosto srečujejo z nepremostljivimi ovirami pri čezmejnem 
poslovanju v EU, saj zmanjšujejo upravne stroške in bremena, povečujejo produktivnost, 
učinkovitost, konkurenčnost, preglednost, odprtost, uspešnost politike in dostopnost ter 
poenostavljajo postopke;

55. meni, da bi moralo nedavno sporočilo Komisije o ustreznosti predpisov (REFIT) 
predstavljati začetek ambicioznejših prizadevanj za izgradnjo konkurenčnejše Evropske 
unije z znižanjem stroškov, povezanih s predpisi za podjetja, s pobudami za 
poenostavitev, preverjanjem ustreznosti ter umiki in razveljavitvami zakonodaje.
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