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Predlog spremembe 318
Silvia-Adriana Ţicău
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 
podjetništva z izboljšanjem okvirnih 
pogojev, ki vplivajo na razvoj podjetništva. 
Komisija podpira poslovno okolje, ki je 
ugodno za razvoj in rast podjetij, predvsem 
mikropodjetij in MSP.

Or. ro

Predlog spremembe 319
Henri Weber
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 
podjetništva z izboljšanjem okvirnih 
pogojev, ki vplivajo na razvoj podjetništva. 
Komisija podpira poslovno okolje, ki je 
ugodno za ustanovitev, razvoj, rast in 
prenos podjetij, zlasti malih podjetij in 
mikropodjetij.

Or. fr

Predlog spremembe 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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 
podjetništva z izboljšanjem okvirnih 
pogojev, ki vplivajo na razvoj podjetništva. 
Komisija podpira poslovno okolje, ki je 
ugodno za trajnostne faze ustanavljanja, 
razvoj in rast podjetij.

Or. en
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Predlog spremembe 321
Patrizia Toia
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 
podjetništva z izboljšanjem okvirnih 
pogojev, ki vplivajo na razvoj podjetništva, 
usklajevanjem veljavne zakonodaje in 
zmanjševanjem birokratskih stroškov, ki 
nastajajo zaradi MSP v različnih državah 
članicah. Komisija podpira poslovno 
okolje, ki je ugodno za razvoj, rast in 
konsolidacijo podjetij.

Or. it

Obrazložitev

Podjetjem bi bilo treba v fazah po ustanovitvi zagotavljati podporo, in sicer tako, da bi s 
konkurenčno reorganizacijo/prestrukturiranjem okrepili njihov položaj na trgu 
(konsolidacija), da bi bila kos novim gospodarskim izzivom, prav tako pa bi bilo treba 
uskladiti zakonodajo.

Predlog spremembe 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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 
podjetništva z izboljšanjem okvirnih 
pogojev, ki vplivajo na razvoj podjetništva. 
Komisija podpira poslovno okolje, ki je 
ugodno za razvoj in rast podjetij, pri čemer 
posebno pozornost posveča strategijam in 
potrebam malih in srednje velikih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 323
Konrad Szymański, Vicky Ford
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
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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 
novim, potencialnim in mladim
podjetnikom ter ženskam v podjetništvu.

Or. en

Predlog spremembe 324
Gaston Franco
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 podjetnikom, novim in 
potencialnim podjetnikom, ženskam v 
podjetništvu, obrtnikom ter posebnim 
ciljnim skupinam.

Or. fr

Predlog spremembe 325
Patrizia Toia
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 podjetnikom, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim 
skupinam, kot so podjetniki, stari med 30 
in 60 let, ki jih je prizadela kriza.

Or. it

Obrazložitev

Gospodarska kriza je resno prizadela podjetnike, starejše od 50 let. Zato bi jih bilo treba 
vključiti v kategorije, na katere mora biti Komisija posebej pozorna.
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Predlog spremembe 326
Kent Johansson
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 podjetnikom, novim in 
potencialnim podjetnikom, podjetnikom iz 
civilnega sektorja ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim 
skupinam.

Or. en

Predlog spremembe 327
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
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 podjetnikom, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim 
skupinam, kot so priseljenci, socialno 
zapostavljeni ali ranljive skupine, kot so 
invalidi.

Or. en

Predlog spremembe 328
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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 podjetnikom, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim 
skupinam, vključno s starejšimi podjetniki, 
katerih izkušnje in neformalne mreže se 
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lahko izkažejo za neprecenljive.

Or. en

Obrazložitev

Vloge starejših občanov v podjetništvu se ne sme podcenjevati. Glede na njihove izkušnje in 
kontakte lahko starejši občani veliko  prispevajo  k  začetni fazi poslovanja podjetij  in tako 
postanejo aktivni člani starajoče se družbe.

Predlog spremembe 329
Hermann Winkler
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 podjetnikom, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim 
skupinam in prenosu podjetij.

Or. de

Predlog spremembe 330
Edit Herczog
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 podjetnikom, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, posledično pa tudi posebnim 
organom s strokovnim znanjem, ki jih 
podpirajo.

Or. hu

Predlog spremembe 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko spodbuja ustanovitev 
infrastrukturnih omrežij za okrevanje 
umetnosti in obrti, spretnosti in 
tradicionalnih tehnik, ki so povezane s 
kulturno dediščino in razkošnimi 
storitvami.

Or. en

Predlog spremembe 332
Patrizia Toia
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 in regij za širjenje podjetniškega 
znanja, izkušenj in odnosa, tudi na lokalni 
ravni, zlasti med potencialnimi in mladimi 
podjetniki, med drugim tudi z 
usposabljanjem in mentorstvom 
podjetnikov (glej začasno upravljanje).

Or. it

Obrazložitev

Vključiti je treba sklicevanje na uspešne regionalne pobude, ki podpirajo rast podjetij z 
mentorstvom (usposabljanjem, svetovanjem ipd.), ki ga opravljajo strokovnjaki, ki niso del 
podjetja.

Predlog spremembe 333
Edit Herczog
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 podjetniki, pa 
tudi programe za spodbujanje 
samozaposlovanja in vstopa v podjetništvo 
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med mladimi, ki želijo postati podjetniki.

Or. hu

Predlog spremembe 334
Bendt Bendtsen
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 podjetniki, lahko 
pa tudi spodbuja pobude, naj se 
bankrotiranim podjetnikom nudi drugo 
priložnost.

Or. en

Predlog spremembe 335
Mario Pirillo
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija podpira podjetniške ukrepe 
za MSP v sektorju turizma, da bi podprla
kakovostno in trajnostno obliko turizma, 
zlasti z opredeljevanjem primerov 
najboljše prakse, ki bi utegnili koristiti 
posebnim sektorjem, kot sta kopališki in 
obalni turizem.

Or. it

Predlog spremembe 336
Edit Herczog
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Posebno pozornost je treba nameniti 
odpravljanju brezposelnosti med mladimi 
ter navdušiti brezposelne mlade za 
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samozaposlitev in podjetništvo, pri tem pa 
upoštevati specializacijo ciljne skupine ter 
izkoristiti posebno znanje s tega področja, 
ki ga imajo organizacije za razvoj podjetij 
pod vodstvom mladih. 

Or. hu

Predlog spremembe 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija lahko okrepi izobraževanje 
morebitnih podjetnikov prek programov 
vseživljensko učenje ali Erasmus za vse in 
tako izboljša njihove tehnološke 
zmogljivosti in sposobnosti vodenja 
podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 338
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija bo podprla razvijanje 
zmogljivosti za posredniške organizacije 
malih in srednje velikih podjetij, da bi 
izboljšala kakovost in dostopnost 
svetovanja na področju družbene 
odgovornosti podjetij za mala in srednje 
velika podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 339
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija lahko podpre ukrepe držav 
članic za uvedbo davčnih ugodnosti za 
MSP.

Or. it

Obrazložitev

V obdobju sedanje krize je treba spodbujati vse ukrepe, tudi tiste na nacionalni ravni, ki bi 
utegnili pomagati pri rasti in konsolidaciji podjetij.

Predlog spremembe 340
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Komisija lahko v državah članicah 
podpre ustanovitev od univerz oddeljenih 
podjetij ter poslovnih pospeševalcev in 
inkubatorjev.

Or. it

Obrazložitev

Razviti in utrditi je treba vlogo, ki bi jo utegnile imeti univerze pri ustanavljanju novih 
podjetij in zagotavljanju zamisli.

Predlog spremembe 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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 
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, 

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

usklajeni z ukrepi, ki se izvajajo v okviru 
kohezijske politike, programa
Obzorje 2020 in na nacionalni, regionalni 
ali lokalni ravni. Cilj takšnih ukrepov je 
spodbuditi zagotavljanje tako lastniškega 
kot dolžniškega kapitala.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek k predlogu spremembe 41 (osnutek poročila): finančni instrumenti v okviru tega 
programa bi morali dopolnjevati obstoječe sheme na nacionalni, regionalni ter lokalni ravni. 
Poleg nacionalnih in regionalnih oblasti tudi lokalne oblasti, na primer mesta, igrajo 
pomembno vlogo pri omogočanju dostopa do financiranja za MSP.

Predlog spremembe 342
Patrizia Toia
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 
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.

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

Or. it

Predlog spremembe 343
Jean-Pierre Audy
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 

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

za MSP v fazah njihovega ustanavljanja in 
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. Komisija 
posebno pozornost posveti temu, da bo 
financiranje, ki ga EU nameni MSP, 
vidno, da bi zagotovili prepoznavnost in 
odobravanje podpore EU. 

Or. fr

Predlog spremembe 344
Henri Weber, Catherine Trautmann
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 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.

1. Komisija podpira ukrepe, katerih namen 
je izboljšati dostop do finančnih sredstev 
za MSP v vseh fazah njihovega 
življenjskega cikla 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 pospešiti in 
spodbuditi zagotavljanje tako lastniškega 
kot dolžniškega kapitala.

Or. fr

Predlog spremembe 345
Hermann Winkler
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

je izboljšati dostop do finančnih sredstev 
za MSP v fazah njihovega ustanavljanja,
razvoja in prenosa 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.

Or. de

Predlog spremembe 346
Silvia-Adriana Ţicău
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 
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.

1. Komisija podpira ukrepe, katerih namen 
je izboljšati dostop do finančnih sredstev 
za mikropodjetja in MSP v fazah 
njihovega ustanavljanja in razvoja in ki 
dopolnjujejo uporabo finančnih 
instrumentov za mikropodjetja in MSP v 
državah članicah na lokalni, 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.

Or. ro

Predlog spremembe 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler
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 

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

za MSP v fazah njihovega ustanavljanja in 
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, 
programa Obzorje 2020 in na nacionalni 
ravni. Cilj takšnih ukrepov je spodbuditi 
zagotavljanje tako lastniškega kot 
dolžniškega kapitala.

Or. en

Predlog spremembe 348
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
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 
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.

1. Komisija podpira ukrepe, katerih namen 
je izboljšati dostop do finančnih sredstev 
za MSP v fazah njihovega ustanavljanja in 
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 programa 
Obzorje 2020, kohezijske politike in na 
nacionalni in regionalni ravni. Cilj takšnih 
ukrepov je spodbuditi zagotavljanje in 
uporabo začetnega kapitala, vlaganja 
poslovnih angelov, lastniškega kapitala, 
finaciranja v obliki nepravega lastniškega
kapitala ter dolžniškega financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 349
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija na podlagi povpraševanja na 
trgu in v okviru ukrepov iz odstavka 1 
razvija ukrepe za izboljšanje čezmejnega in 
večdržavnega financiranja, s tem pa 
pomaga MSP, da internacionalizirajo svoje 
dejavnosti v skladu s pravom Unije.

2. Komisija na podlagi povpraševanja na 
trgu in v okviru ukrepov iz odstavka 1 
razvija ukrepe za izboljšanje čezmejnega in 
večdržavnega financiranja, s tem pa 
pomaga MSP, da internacionalizirajo svoje 
dejavnosti ali oblikujejo zveze in združitve 
z drugimi MSP v skladu s pravom Unije.

Or. it

Obrazložitev

Združitve z drugimi MSP bi bilo treba podpirati, kadar bi večja velikost lahko prinesla 
dodano vrednost.

Predlog spremembe 350
Edit Herczog
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Da bi zapolnili vrzele v financiranju 
življenjskega cikla podjetij, je potrebno 
zagotoviti podporo novoustanovljenim, 
inovativnim podjetjem, da bi kolikor hitro 
mogoče vstopili v fazo rasti, in podpirati 
napredovanje teh podjetij do faze, v kateri 
bodo lahko pritegnili kapital. K temu bodo 
pripomogli tudi novi projekti, pripravljeni 
na čimprejšnje sprejetje semenskega in 
tveganega kapitala, katerih cilj je 
spodbujati rast trga tveganega kapitala in 
s tem tudi podjetij (ter gospodarstva EU).

Or. hu

Predlog spremembe 351
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kot del pobud za izboljšanje dostopa 
do financiranja bodo dejavnosti 
zagotovile, da bo dostop do finančnega 
instrumenta spremljalo primerno 
svetovanje o dostopu do priložnosti za 
mentorstvo, inštruiranju in zagotavljanju 
poslovnih storitev, ki temeljijo na znanju, 
vse to pa je lahko ključnega pomena za 
zagotavljanje dostopa do sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Ni dovolj, da se finančni instrumenti dajo na voljo MSP brez dostopa do primernega 
mentorstva in svetovanja. Veščine in vodstvene sposobnosti (na primer za sestavo dobrega 
poslovnega načrta) so lahko enako pomembne kot razpoložljivost financiranja. Zagotovitev 
priložnosti za financiranje prek finančnih instrumentov morajo nujno spremljati priložnosti za 
usposabljanje ali mentorstvo, odvisno od potrebe.

Predlog spremembe 352
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Kot del ukrepov iz odstavka 1, bo 
Komisija ob posvetovanju z ustreznimi 
interesnimi skupinami, vključno z 
organizacijami, ki zastopaj MSP, 
preverila možnost za podporo, razvoj ali 
oblikovanje inovativnega finančnega 
instrumenta, ki bi lahko koristil MSP, na 
primer skupinsko financiranje.

Or. en

Obrazložitev

Skupinsko financiranje dovoljuje širšo skupino manjših vlagateljev, ki vlagajo v projekte in 
majhna podjetja, navadno prek internetnih portalov. V Združenih državah je bil akt o zagonu 
novih podjetij (Jumpstart Our Business Startups Act) ali akt JOBS sprejet z namenom, da 
spodbudi finaciranje malih podjetij in zagotovi pravni okvir za skupinsko financiranje, kar bi 
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uravnovesilo zaščito vlagatelja in spodbujanje gospodarske rasti.

Predlog spremembe 353
Romana Jordan
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podrobnosti o ukrepih iz odstavka 1 tega 
člena so določene v Prilogi II.

3. Podrobnosti o ukrepih iz odstavka 1 tega 
člena so določene v členu 14(1a).

Or. sl

Predlog spremembe 354
Henri Weber, Catherine Trautmann
Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za izboljšanje dostopa do trgov Ukrepi za izboljšanje dostopa do trgov in 
podpornih storitev

Or. fr

Predlog spremembe 355
Josefa Andrés Barea
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.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Razlikovati je treba med ukrepi za izboljšanje dostopa do trga in ukrepi, ki se nanašajo na 
informiranje, svetovanje in spremljanje podjetij. Zato se predlaga, da se člen 9 razdeli na dva 
ločena člena.
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Predlog spremembe 356
Konrad Szymański
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 namerava še naprej podpirati 
Evropsko podjetniško mrežo za namen 
nadaljnjega izboljševanja konkurenčnosti 
podjetij Unije in njihovega dostopa na trge.
Evropska podjetniška mreža ne bo 
nadomestila ali podvojila, ampak 
zaključila dejavnost obstoječih MSP in 
mikro organizacij, po možnosti s sedežem 
v organizacijah, ki zastopajo MSP. Načini 
njene izvedbe po teritoriju bi morali 
odražati raznolikost MSP in voditi k 
skladnosti in sinergiji z vlogo, ki jo že 
igrajo organizacije, ki zastopajo MSP.

Or. en

Obrazložitev

Evropska podjetniška mreža naj bi bila mreža podjetij, a v mnogih regijah organizacije, ki 
zastopajo SMP, niso vključene v mrežo in tako ni mogoče zgraditi mreže med podjetji in 
organizacijami podjetij.

Predlog spremembe 357
Amalia Sartori
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 namerava še naprej podpirati 
Evropsko podjetniško mrežo za namen 
nadaljnjega izboljševanja konkurenčnosti 
podjetij Unije in njihovega dostopa na trge.
Prihodnje dejavnosti mreže bi morale 
graditi na sedanjih, jih nadaljevati in 
okrepiti. Mreža bo zagotavljala celovite 
storitve za podporo pri poslovanju 
evropskim MSP, ki želijo raziskati 
priložnosti na enotnem trgu in v tretjih 
državah.
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Or. en

Obrazložitev

Izkušnje in strokovno znanje mreže bi moralo biti uporabljeno za nadaljnje izboljšanje njene 
podpore SMP v prihodnosti. Koristen bi bil tudi bolj natančen opis načrtov za prihodnost.

Predlog spremembe 358
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
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 namerava še naprej podpirati 
Evropsko podjetniško mrežo za namen 
nadaljnjega izboljševanja konkurenčnosti 
podjetij Unije in njihovega dostopa na trge.
Bo pa ocenila njeno učinkovitost, 
upravljanje in geografsko razporeditev z 
namenom, da se pri MSP izboljša uporaba 
predlaganih storitev, sodelovanje 
pomembnih interesnih skupin pri 
upravljanju mreže ter da se zagotovi bolj 
uravnotežena geografska razporeditev.

Or. en

Predlog spremembe 359
Maurice Ponga
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 namerava še naprej podpirati 
mrežo Enterprise Europe Network za 
namen nadaljnjega izboljševanja 
konkurenčnosti podjetij v Uniji in v 
čezmorskih državah ter na ozemljih, ki so 
pridružena Uniji, in njihovega dostopa na 
trge.

Or. fr

Predlog spremembe 360
Hermann Winkler
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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 namerava še okrepiti podporo 
za mrežo Enterprise Europe Network za 
namen nadaljnjega izboljševanja 
konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega 
dostopa na trge, pri čemer pa ne sme priti 
do nepotrebnega podvajanja.

Or. de

Predlog spremembe 361
Patrizia Toia
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 namerava še naprej podpirati 
mrežo Enterprise Europe Network za 
namen nadaljnjega izboljševanja 
konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega 
dostopa na trge, pri čemer je treba 
preveriti, kakšna je dokazana učinkovitost 
zainteresiranih strani za to mrežo na 
lokalni ravni.

Or. it

Predlog spremembe 362
Amalia Sartori
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ukrepi v okviru mreže lahko med 
drugim vključujejo:
(a) informacije in svetovalne storitve o 
pobudah in zakonodaji EU;
(b) podporo za izboljšanje sposobnosti 
upravljanja z namenom povečanja 
konkurenčnosti MSP;
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(c) podporo za izboljšanje finančnega 
znanja MSP;
(d) ukrepe za povečanje dostopa MSP do 
energetske učinkovitosti, strokovnega 
znanja na področjih podnebja in okolja;
(e) spodbujanje drugih virov financiranja 
EU;
(f) pomoč pri vzpostavljanju čezmejnih 
poslovnih partnerstev ter partnerstev na 
področju raziskav in razvoja ter 
tehnologije in inovacij;
(g) zagotavljanje komunikacijskega 
kanala med MSP ter Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Koristno bi bilo predstaviti opis možnih nalog za mrežo, ki pa ne bi smel biti preveč 
predpisujoč in bi moral dovoljevati prilagoditve na prihodnji razvoj.

Predlog spremembe 363
Henri Weber
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 lahko podpre ukrepe za 
izboljšanje dostopa MSP na enotni trg, ki 
vključujejo zagotavljanje informacij in 
ozaveščanje. Med drugim s pomočjo 
predstavniških organizacij na evropski ali 
nacionalni ravni ponuja pomoč MSP, 
predvsem pri ukrepih s ciljem:
– izvajanja programa,
– usklajevanja MSP z zakonodajo EU,
– olajševanja dostopa MSP do evropskih 
programov in sredstev,
– opredeljevanja primerov dobre prakse in 
sodelovanja med navedenimi 
organizacijami.

Or. fr



AM\908222SL.doc 23/91 PE492.830v01-00

SL

Predlog spremembe 364
Josefa Andrés Barea
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 lahko podpre ukrepe za 
izboljšanje dostopa MSP na enotni trg, ki 
vključujejo zagotavljanje informacij in 
ozaveščanje ter ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja MSP in mikropodjetij v 
postopku priprave in prilagajanja 
evropskim zahtevam in standardom, pa 
tudi skladnost podjetij.

Or. es

Predlog spremembe 365
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
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 podpre ukrepe za izboljšanje 
dostopa MSP na enotni trg, ki vključujejo 
zagotavljanje informacij in ozaveščanje.
Podpre tudi okrepljeno sodelovanje 
organizacij, ki zastopajo SMP pri razvoju 
političnih pobud za enotni trg, kot so 
javna naročila, postopki standardizacije in 
režimi, ki urejajo intelektualno lastnino.

Or. en

Predlog spremembe 366
Gaston Franco
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 

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



PE492.830v01-00 24/91 AM\908222SL.doc

SL

ozaveščanje. ozaveščanje in usposabljanje.

Or. fr

Predlog spremembe 367
Kent Johansson
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 lahko podpre ukrepe za 
izboljšanje dostopa MSP na enotni trg, ki 
vključujejo zagotavljanje informacij, 
oblikovanje platform in ozaveščanje.

Or. en

Predlog spremembe 368
Hermann Winkler
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 bo podprla ukrepe za 
izboljšanje dostopa MSP na enotni trg, ki 
vključujejo zagotavljanje informacij in 
ozaveščanje.

Or. de

Predlog spremembe 369
Henri Weber
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija pri izvajanju tega člena 
posebno pozornost nameni malim 
podjetjem in mikropodjetjem ter 
skladnosti ukrepov, izvedenih v skladu z 
odstavkoma 1 in 2.

Or. fr
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Predlog spremembe 370
Hermann Winkler
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. Da bi se izognili 
podvajanju, bo Evropska komisija najprej 
segla po obstoječih svetovalnih storitvah 
na tem področju, šele nato pa razvila nove 
svetovalne objekte. V naslednjem koraku 
bo potekalo posvetovanje z organizacijami 
MSP, da bi ugotovili, kakšne so potrebe 
podjetij.  MSP lahko prejmejo pomoč iz 
programa v zvezi s standardi in pravicami 
intelektualne lastnine v prednostnih tretjih 
državah.

Or. de

Predlog spremembe 371
Konrad Szymański, Vicky Ford
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, zlasti 
z zagotavljanjem informacij o ovirah za 
vstop na trg in poslovnih priložnostih ter 
izboljšanjem storitev podpore glede 
informacij o standardih, javnih naročil in 
pravicah intelektualne lastnine v 
prednostnih tretjih državah. Ti ukrepi 
dopolnijo, ne pa tudi podvojijo, osrednje 
dejavnosti za spodbujanje trgovine.

Or. en

Predlog spremembe 372
Gaston Franco
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3
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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, na primer zagotavljanje 
diagnostičnih pripomočkov, širjenje 
informacij in zagotavljanje podpore, s 
katero bodo lahko ta podjetja nadaljevala 
svoje mednarodne dejavnosti. MSP lahko 
prejmejo pomoč iz programa v zvezi s 
standardi in pravicami intelektualne 
lastnine v prednostnih tretjih državah. Cilj 
tovrstne podpore je izpolnjevati potrebe 
vseh MSP, ne glede na to, ali gre za 
izvoznike, ki prvič izvažajo, ali pa za 
občasne ali dolgoletne izvoznike.

Or. fr

Predlog spremembe 373
Amalia Sartori
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 prejmejo pomoč iz 
programa, posebej prek zagotavljanja 
informacij o ovirah pri dostopu na trg ter 
o poslovnih priložnosti in prek izboljšanja 
podpornih storitev v zvezi s standardi in 
pravicami intelektualne lastnine v 
prednostnih tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Koristno bi bilo predstaviti bolj podroben opis možnih nalog za podporo internacionalizacije 
MSP, a opisi ne bi smeli biti preveč predpisujoči in bi morali dovoljevati prilagoditve na 
bodoči razvoj.
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Predlog spremembe 374
Patrizia Toia
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 prejmejo 
pomoč iz programa v zvezi s standardi,
pravicami intelektualne lastnine in 
carinskimi postopki v prednostnih tretjih 
državah in na enotnem trgu.

Or. it

Obrazložitev

Podjetjem je treba zagotavljati podporo, kadar ta poskušajo prodreti na enotni trg in na trge 
zunaj EU. Poznavanje carinskih postopkov skupaj z reorganizacijo na podlagi primerov 
dobre prakse bo zmanjšalo tveganje izkrivljanja trgovine z blagom in storitvami.

Predlog spremembe 375
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Namen ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
programa, je lahko spodbuditi mednarodno 
industrijsko sodelovanje, vključno z 
industrijskimi in regulativnimi dialogi s 
tretjimi državami. Namen posebnih 
ukrepov je lahko zmanjšati razlike med 
Unijo in drugimi državami v regulativnih 
okvirih za industrijske proizvode, na 
področju industrijske politike in pri 
izboljšanju poslovnega okolja.

4. Namen ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
programa, je lahko spodbuditi mednarodno 
industrijsko sodelovanje in sodelovanje v 
terciarnem sektorju, ki je povezan s 
podjetjem, vključno z industrijskimi in 
regulativnimi dialogi s tretjimi državami. 
Namen posebnih ukrepov je lahko 
zmanjšati razlike med Unijo in drugimi 
državami v regulativnih okvirih za 
industrijske proizvode in storitve, na 
področju industrijske politike in pri 
izboljšanju poslovnega okolja.

Or. it
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Obrazložitev

Cilj je prilagoditi ukrepe in kazalnike, tako da bodo upoštevali oceno učinka programa 
COSME, ki je namenjen podpori storitvenim in turističnim podjetjem, pa tudi industrijskim 
podjetjem.

Predlog spremembe 376
Rachida Dati
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Namen ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
programa, je lahko spodbuditi mednarodno 
industrijsko sodelovanje, vključno z 
industrijskimi in regulativnimi dialogi s 
tretjimi državami. Namen posebnih 
ukrepov je lahko zmanjšati razlike med 
Unijo in drugimi državami v regulativnih 
okvirih za industrijske proizvode, na 
področju industrijske politike in pri 
izboljšanju poslovnega okolja.

4. Namen ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
programa, je lahko spodbuditi mednarodno 
industrijsko sodelovanje, vključno z 
industrijskimi in regulativnimi dialogi ter 
vzajemnimi ukrepi s tretjimi državami. 
Namen posebnih ukrepov je lahko 
zmanjšati razlike med Unijo in drugimi 
državami v regulativnih okvirih za 
industrijske proizvode, na področju 
industrijske politike in pri izboljšanju 
poslovnega okolja.

Or. fr

Obrazložitev

Pri ukrepih EU bi se bilo treba zavzemati za strogo izvajanje načela vzajemnosti, da bi 
dejansko zagotovili enakopraven dostop do evropskega trga.

Predlog spremembe 377
Konrad Szymański
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Namen ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
programa, je lahko spodbuditi mednarodno 
industrijsko sodelovanje, vključno z 
industrijskimi in regulativnimi dialogi s 
tretjimi državami. Namen posebnih 
ukrepov je lahko zmanjšati razlike med 
Unijo in drugimi državami v regulativnih 
okvirih za industrijske proizvode, na 
področju industrijske politike in pri 

4. Namen ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
programa, je lahko spodbuditi mednarodno 
industrijsko sodelovanje, vključno z 
industrijskimi in regulativnimi dialogi s 
tretjimi državami. Namen posebnih 
ukrepov je lahko zmanjšati razlike med 
Unijo in drugimi državami v regulativnih 
okvirih za proizvode, na področju 
podjetniške politike in pri izboljšanju 
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izboljšanju poslovnega okolja. poslovnega okolja.

Or. en

Obrazložitev

Besedo “industrijski„ bi bilo treba izpustiti. Ni razloga, da bi se ta dejanja omejilo na 
industrijsko sodelovanje, industrijske proizvode in industrijsko politiko.

Predlog spremembe 378
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija bo podprla ukrepe za 
zagotovitev sodelovanja MSP v evropskem 
in mednarodnem procesu standardizacije, 
da bi prilagodila evropske in mednarodne 
standarde in zahteve potrebam in 
posebnostim MSP ter olajšala izvajanje 
teh standardov pri MSP.

Or. en

(Standardizacija na splošno velja za pomembno orodje za dostopanje na trge. Zaradi nje so 
standardi lažje dostopni in manj dragi.)

Predlog spremembe 379
Rachida Dati
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. S posebnimi ukrepi se poskusi 
zagotoviti pravičnost pri oddaji javnih 
naročil MSP, ki proizvajajo v Evropi. 20 
% javnih naročil se rezervira za tovrstna 
podjetja.

Or. fr

Obrazložitev

Nekateri konkurenti EU dajejo pri oddaji javnih naročil prednost lastnim podjetjem. Da bi 
zavarovali delovna mesta in konkurenčnost podjetij, bi morala Evropska unija rezervirati 
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delež javnih naročil za podjetja, ki proizvajajo v Evropi. Po zaslugi tega bi lahko MSP rasla 
in se razvijala, s čimer bi se izboljšala njihova poznejša zmožnost tekmovanja z mednarodno 
konkurenco.

Predlog spremembe 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Evropska podjetniška mreža

1. Komisija še naprej podpira Evropsko 
podjetniško mrežo („mrežo“) pri 
zagotavljanju celovitih storitev za podporo 
pri poslovanju, zlasti za MSP.
Ob upoštevanju pridobljenih izkušenj in 
znanja v okviru obstoječih evropskih 
podpornih mrež za podjetja se lahko 
finančna podpora dodeli partnerjem v 
mreži predvsem za:
(a) storitve obveščanja in svetovanja ter 
storitve v zvezi s povratnimi 
informacijami, poslovnim sodelovanjem 
in internacionalizacijo na enotnem trgu in 
v tretjih državah;
(b) storitve za inovacije in za prenos 
tehnologije in znanja;
(c) storitve za spodbujanje sodelovanja 
MSP v evropskih programih, vključno s 
programom Obzorje 2020 in strukturnimi 
skladi.
2. Podrobnosti o teh storitvah so navedene 
v Prilogi IIa.
3. Storitve, ki jih mreža izvaja v imenu 
drugih programov Unije, se financirajo iz 
teh programov.
4. Pri sprejemanju dodatnih ukrepov za še 
učinkovitejše delovanje mreže mora 
Komisija v sodelovanju z organizacijami 
MSP in agencijami za inovacije 
ovrednostiti različne strukture upravljanja 
in vzorce uporabe v državah članicah.
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Or. en

Predlog spremembe 381
Josefa Andrés Barea
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Ukrepi na področju zagotavljanja 

informacij, svetovanja in spremljanja 
podjetij

1. Komisija olajšuje dostop organizacijam 
MSP do programov Unije in zagotavlja 
ukrepe tehnične podpore, s katerimi MSP 
zagotavlja informacije in jim svetuje. 
2. Da bi še naprej izboljševali 
konkurenčnost podjetij iz Unije in jim 
zagotavljali lažji dostop do trgov, Komisija 
še naprej podpira mrežo Enterprise 
Europe Network, katere dejavnost se 
opredeli v posvetovanju z evropskimi 
organizacijami, ki zastopajo MSP.

Or. es

Obrazložitev

Ena od prednostnih nalog je zagotoviti, da imajo vsa MSP dostop do informacij, svetovanja in 
spremljanja.

Predlog spremembe 382
Gaston Franco
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 a
Ukrepi za izboljšanje pomoči MSP in 

dostopa do podpornih storitev
1. Da bi zagotovili nadaljevanje pobude, 
katere cilj je olajšati zagotavljanje 
informacij in nasvetov MSP, Komisija še 
naprej podpira mrežo Enterprise Europe 
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Network (EEN). Da bi povečali 
razumevanje med MSP in spodbujali 
koherentno podporo, mreža tesno sodeluje 
z raznimi obstoječimi mrežami na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni.
2. Komisija s pomočjo predstavniških 
organizacij na evropski ali nacionalni 
ravni ponuja pomoč MSP, predvsem pri 
ukrepih s ciljem:
– izvajanja programa,
– usklajevanja MSP z zakonodajo EU,
– olajševanja dostopa MSP do evropskih 
programov in sredstev,
– opredeljevanja primerov dobre prakse in 
sodelovanja med navedenimi 
organizacijami.
3. Komisija pri izvajanju tega člena 
posebno pozornost nameni malim 
podjetjem in mikropodjetjem ter 
skladnosti ukrepov, izvedenih v skladu z 
odstavkoma 1 in 2.

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujati je treba sinergije in racionalizacijo ukrepov, katerih cilj je zagotavljanje pomoči 
in podpore MSP, v najboljšem primeru z vzpostavitvijo dostopa na enem mestu.

Predlog spremembe 383
Konrad Szymański, Vicky Ford
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 

1. Komisija za namene izvajanja programa 
ločeno sprejme letne delovne programe za 
finančne in nefinančne instrumente 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, 
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razpored izvajanja, kakor tudi ustrezne 
kazalnike za spremljanje učinkovitosti pri 
ustvarjanju rezultatov in dosežkih ciljev. V 
zvezi z donacijami vključujejo prednostna 
področja, temeljna merila ocenjevanja in 
najvišjo stopnjo sofinanciranja.

dodeljenega vsakemu ukrepu, in okvirni 
časovni razpored izvajanja, plačilni profil, 
osnovne informacije o finančnih 
instrumentih, kot so raven jamstva in 
povezava s programom Obzorje 2020, 
kakor tudi ustrezne kazalnike za 
spremljanje učinkovitosti pri ustvarjanju 
rezultatov in dosežkih ciljev. V zvezi z 
donacijami vključujejo prednostna 
področja, temeljna merila ocenjevanja in 
najvišjo stopnjo sofinanciranja.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti skladnost med finančnimi instrumenti Programa za konkurenčnost 
podjetij ter mala in srednja podjetja ter programom Obzorje 2020.

Predlog spremembe 384
Kent Johansson
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija bi morala spodbujati 
ustanovitev integriranih in uporabnikom 
prijaznih spletnih sistemov v državah 
članicah, ki podpirajo zagotavljanje vseh 
informacij in programov, ki so pomembni 
za MSP, kot na primer prijavni postopki, 
časovni okvir, pravila in uredbe, pregled 
projektov v izvajanju in zaključenih 
projektov ter poročila.

Or. en

Predlog spremembe 385
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Delovni program se sestavi ob 
posvetovanju s zainteresiranimi stranmi, 
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vključno z organizacijami, ki predstavljajo 
MSP, a tudi z drugimi zainteresiranimi 
stranmi, kot so organi za standardizacijo, 
organizacija za delo in okoljske 
organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 386
Gaston Franco
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Priprava, izvajanje in ocenjevanje 
letnega programa je predmet posvetovanja 
z evropskimi podjetji in organizacijami 
MSP.

Or. fr

Predlog spremembe 387
Henri Weber
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Priprava, izvajanje in ocenjevanje 
letnega programa so predmet 
posvetovanja z evropskimi podjetji in 
organizacijami MSP.

Or. fr

Predlog spremembe 388
Kent Johansson
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitvijo dobrih praks in pristopov 
politike ter njihovim nadaljnjim razvojem;

(b) opredelitvijo in razširjanjem dobrih 
praks in pristopov politike ter njihovim 
nadaljnjim razvojem;
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Predlog spremembe 389
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredelitvijo dobrih praks in pristopov 
politike ter njihovim nadaljnjim razvojem;

(b) opredelitvijo dobrih praks in pristopov 
politike ter njihovim nadaljnjim razvojem 
in razširjanjem;

Or. en

Predlog spremembe 390
Gaston Franco
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) oceno učinka ukrepov Unije, ki so še 
zlasti pomembni za konkurenčnost podjetij, 
zlasti MSP in mikropodjetij, da bi se 
opredelila področja obstoječe zakonodaje, 
ki jo je treba poenostaviti, ali področja, na 
katerih je treba predlagati nove 
zakonodajne ukrepe;

Or. fr

Predlog spremembe 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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) oceno ustreznosti obstoječe zakonodaje 
in oceno učinka novih ukrepov Unije, ki so 
še zlasti pomembni za konkurenčnost 
podjetij, da bi se opredelila področja 
obstoječe zakonodaje, ki jo je treba 
poenostaviti, in zagotovile čim manjše 
obremenitve MSP na področjih, na katerih 
se zdaj predlagajo novi zakonodajni 
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ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 392
Henri Weber
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) oceno učinka ukrepov Unije, ki so še 
zlasti pomembni za konkurenčnost podjetij, 
zlasti MSP in mikropodjetij, da bi se 
opredelila področja obstoječe zakonodaje, 
ki jo je treba poenostaviti, ali področja, na 
katerih je treba predlagati nove 
zakonodajne ukrepe;

Or. fr

Predlog spremembe 393
Hermann Winkler
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) 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, to pa se bo 
izvedlo s preizkusom MSP, ki bo upošteval 
načelo, pri katerem imajo prednost mala 
podjetja in ki zajema temeljito analizo 
vseh možnosti za spodbujanje 
mikropodjetij;

Or. de

Predlog spremembe 394
Konrad Szymański, Vicky Ford
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka c
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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) oceno ustreznosti obstoječe zakonodaje 
in oceno učinka novih ukrepov Unije, ki so 
še zlasti pomembni za konkurenčnost 
podjetij, da bi se opredelila področja 
obstoječe zakonodaje, ki jo je treba 
poenostaviti ali kje se lahko uporabijo 
posebne izjeme za MSP in da bi zagotovili 
čim manjše obremenitve MSP na 
področjih, na katerih je treba predlagati 
nove zakonodajne ukrepe;

Or. en

Obrazložitev

Ocene ustreznosti so pomembne tudi za pregled obstoječega obsega zakonodaje EU in za 
prizadevanja za zmanjšanje obremenitev podjetij EU, posebej MSP.

Predlog spremembe 395
Patrizia Toia
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 s posebnim 
poudarkom na mala in mikro podjetja, 
posebne industrijske politike in ukrepov, 
povezanih s konkurenčnostjo;

Or. en

Obrazložitev

Pod točko (d) o oceni zakonodaje, ki vpliva na podjetja „je treba  pojasniti, da se bosta ta dva 
ukrepa izvedla s posebnim poudarkom na MSP, posebej na mala in mikro podjetja“. To je 
tudi pragmatična uporaba načela „najprej pomisli na male“.

Predlog spremembe 396
Henri Weber
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka (d)
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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 MSP in mikropodjetja,
posebne industrijske politike in ukrepov, 
povezanih s konkurenčnostjo;

Or. fr

Predlog spremembe 397
Konrad Szymański
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 MSP, posebne industrijske 
politike in ukrepov, povezanih s 
konkurenčnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 398
Gaston Franco
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 MSP in mikropodjetja,
posebne industrijske politike in ukrepov, 
povezanih s konkurenčnostjo;

Or. fr

Predlog spremembe 399
Henri Weber, Catherine Trautmann
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spremljanje in oceno izvajanja Akta 
za mala podjetja in pristopa „najprej 
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pomisli na male“.

Or. fr

Predlog spremembe 400
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ti podporni ukrepi iz odstavka 1 niso 
nujno del letnih delovnih programov iz 
člena 10.

2. Ti podporni ukrepi iz odstavka 1 so del 
letnih delovnih programov iz člena 10.

Or. en

Predlog spremembe 401
Konrad Szymański, Vicky Ford
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ti podporni ukrepi iz odstavka 1 niso 
nujno del letnih delovnih programov iz 
člena 10.

2. Ti podporni ukrepi iz odstavka 1 niso 
nujno del letnih delovnih programov iz 
člena 10 in skupni strošek teh ukrepov ni 
večji kot [2,5 %] finančnih sredstev 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 402
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE 
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

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 

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 
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zvezi s podnebnimi spremembami, in sicer 
do te mere, da zbiranje teh podatkov ne 
ustvarja neupravičenega upravnega 
bremena za MSP.

zvezi s podnebnimi spremembami, in sicer 
do te mere, da zbiranje teh podatkov ne 
ustvarja neupravičenega upravnega 
bremena za MSP. Letno poročilo je 
predloženo pristojnemu odboru 
Evropskega parlamenta in dano na voljo 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 403
Kent Johansson
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 v zvezi z 
doseganjem ciljev vseh ukrepov, ki so 
prejeli podporo iz programa, in sicer tako 
na ravni rezultatov kot učinkov, 
učinkovitostjo porabe sredstev, stopnjo 
dostopnosti med ciljnimi skupinami 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.

Or. en

Predlog spremembe 404
Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pripravijo se ključni kazalniki 
uspešnosti, ki predstavljajo trdno podlago 
za oceno tega, v kolikšni meri so bili 

črtano
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doseženi cilji ukrepov, ki so prejeli 
podporo iz programa. Merijo se na 
podlagi vnaprej opredeljenih izhodišč, ki 
odražajo stanje pred izvajanjem ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Ker kazalnike v tej uredbi določijo sozakonodajalci, ni potrebno razviti nadaljnih kazalnikov.

Predlog spremembe 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pripravijo se ključni kazalniki 
uspešnosti, ki predstavljajo trdno podlago 
za oceno tega, v kolikšni meri so bili 
doseženi cilji ukrepov, ki so prejeli 
podporo iz programa. Merijo se na podlagi 
vnaprej opredeljenih izhodišč, ki odražajo 
stanje pred izvajanjem ukrepov.

5. V sodelovanju s strokovnjaki in 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi, 
vključno s predstavniškimi organizacijami 
MSP, regionalnimi oblastmi in 
finančnimi posredniki se pripravijo
ključni kazalniki uspešnosti, ki 
predstavljajo trdno podlago za oceno tega, 
v kolikšni meri so bili doseženi cilji 
ukrepov, ki so prejeli podporo iz programa. 
Merijo se na podlagi vnaprej opredeljenih 
izhodišč, ki odražajo stanje pred 
izvajanjem ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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 v rast usmerjenim 
MSP lažji dostop do finančnih sredstev pri 
čemer je poudarek na fazah ustanavljanja 
in prenosa. Finančni instrumenti 
vključujejo kapitalsko in jamstveno shemo 
za posojila. Dodelitev sredstev različnim 
shemam temelji na povpraševanju trga in 
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upošteva mnenja organizacij, ki 
predstavljajo MSP, regionalnih oblasti in 
finančnih posrednikov.

Or. en

Predlog spremembe 407
Hermann Winkler
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 v rast usmerjenim 
MSP lažji dostop do finančnih sredstev. 
Finančni instrumenti vključujejo kapitalsko 
in jamstveno shemo za posojila. Finančne 
instrumente mora biti mogoče uporabiti v 
poljubni fazi življenjskega cikla MSP.

Or. de

Predlog spremembe 408
Fiona Hall
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 v rast usmerjenim 
MSP lažji dostop do finančnih sredstev. 
Finančni instrumenti vključujejo kapitalsko 
in jamstveno shemo za posojila. Dolžniški 
instrumenti imajo prednost pri 
dodeljevanju sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 409
Henri Weber, Catherine Trautmann
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naloga finančnih instrumentov iz 1. Naloga finančnih instrumentov iz 



AM\908222SL.doc 43/91 PE492.830v01-00

SL

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

programa je omogočiti v rast usmerjenim 
MSP in/ali MSP v poljubni fazi 
življenjskega cikla lažji dostop do 
finančnih sredstev. Finančni instrumenti 
vključujejo kapitalsko in jamstveno shemo 
za posojila.

Or. fr

Predlog spremembe 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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 
in v fazi rasti lažji dostop do finančnih 
sredstev. Finančni instrumenti vključujejo 
kapitalsko in jamstveno shemo za posojila.

Or. en

Predlog spremembe 411
Patrizia Toia
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 novoustanovljenim 
ter v rast in konsolidacijo usmerjenim 
MSP lažji dostop do finančnih sredstev. 
Finančni instrumenti vključujejo kapitalsko 
in jamstveno shemo za posojila.

Or. it

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb k členu 8.

Predlog spremembe 412
Romana Jordan
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kapitalska shema Programa za 
konkurenčnost in MSP, kapitalska shema 
za rast, se izvaja kot okvir enotnega 
kapitalskega finančnega instrumenta 
Unije, ki podpira rast ter raziskave, razvoj 
in inovacije podjetij Unije vse od začetkov 
(vključno z začetnim kapitalom) do faze 
rasti, finančno podporo pa prejema iz 
programa Obzorje 2020 in tega programa.
Kapitalska shema za rast uporablja enak 
izvedbeni mehanizem kot kapitalska 
shema za raziskave, razvoj in inovacije, ki 
bo oblikovana v okviru programa 
Obzorje 2020 na podlagi spodaj 
navedenih pogojev.
Jamstvena shema za posojila se izvaja kot 
del enotnega dolžniškega finančnega 
instrumenta, ki podpira rast ter raziskave, 
razvoj in inovacije podjetij Unije, 
uporablja pa enak izvedbeni mehanizem 
kot dolžniška shema, ki temelji na 
povpraševanju MSP, in ki bo oblikovana v 
okviru programa Obzorje 2020 (RSI II) 
na podlagi spodaj navedenih pogojev. 
Kapitalska shema in jamstvena shema za 
posojila sta skladni z določbami o 
finančnih instrumentih v finančni uredbi 
in delegiranem aktu, ki nadomešča 
izvedbene predpise, ter s podrobnejšimi 
posebnimi operativnimi zahtevami, ki 
bodo določene v smernicah Komisije.
Kapitalska in jamstvena shema za posojila 
dopolnjujeta uporabo finančnih 
instrumentov s strani držav članic za MSP 
v okviru kohezijske politike. Kapitalska in 
jamstvena posojilna shema lahko, kadar 
je to primerno, omogoči združevanje 
finančnih sredstev z državami članicami, 
ki so pripravljene prispevati del sredstev iz 
strukturnih skladov, ki jim je bil dodeljen 
v skladu s [členom 33(1)(a) uredbe o 
strukturnih skladih]. Prihodki in 
povračila, povezana s pomočjo za hitro 
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rastoča in inovativna MSP (GIF 2) v 
okviru Okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije, se pripišejo 
Programu za konkurenčnost in MSP.  
Finančni instrumenti za MSP, ki so 
usmerjena v rast, se izvajajo v skladu z 
ustreznimi predpisi Unije o državni 
pomoči.

Or. sl

Predlog spremembe 413
Romana Jordan
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. 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 Unije, 
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. 
Podpora ima obliko ene od naslednjih 
naložb:
(a) neposredno iz Evropskega 
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investicijskega sklada (EIS) ali s strani 
drugih subjektov, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije, ali
(b) skladi skladov ali naložbeni 
instrumenti, ki vlagajo na čezmejni ravni 
in jih ustanovi EIS ali drugi subjekti, ki so 
odgovorni za izvajanje v imenu Komisije 
skupaj z zasebnimi vlagatelji in/ali 
nacionalnimi javnimi finančnimi 
institucijami.

Or. sl

Predlog spremembe 414
Romana Jordan
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Jamstveno shemo za posojila upravlja 
EIS ali drugi subjekti, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije. Shema 
zagotavlja:
(a) posredna osebna jamstva in druge 
dogovore o delitvi tveganja za jamstvene 
sheme;
(b) neposredna jamstva in druge dogovore 
o delitvi tveganja za vse druge finančne 
posrednike, ki izpolnjujejo merila za 
upravičenost.
Jamstveno shemo za posojila sestavljata 
naslednja ukrepa:
prvi ukrep, tj. financiranje dolga prek 
posojil, vključno s podrejenimi in 
konzorcijskimi posojili, ali zakupa 
zmanjšuje posebne težave, s katerimi se 
spopadajo MSP pri dostopu do finančnih 
sredstev bodisi zaradi zaznanega visokega 
tveganja ali premalo zadostnega 
razpoložljivega zavarovanja; 
drugi ukrep, tj. listninjenje dolžniških 
finančnih portfeljev MSP, sprosti dodatno 
dolžniško financiranje za MSP v okviru 
ustreznih dogovorov delitve tveganja s 
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ciljnimi institucijami. 
Podpora za takšne transakcije je za 
podjetje pogojena z obveznostjo, da v 
razumnem časovnem obdobju uporabi 
občuten delež likvidnosti ali sproščenega 
kapitala za nova posojila za MSP. Znesek 
tega novega financiranja posojil se 
izračuna glede na znesek zajamčenega 
tveganja premoženjske bilance banke ter 
se o njem skupaj s časovnim obdobjem 
pogaja posamezno z vsako institucijo 
izvora.
Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila z minimalno zapadlostjo 
12 mesecev. Jamstvena shema za posojila 
se oblikuje tako, da bo možno poročati o 
inovativnih MSP, ki so prejela podporo, 
tako v smislu števila kot obsega posojil.

Or. sl

Predlog spremembe 415
Henri Weber, Catherine Trautmann
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 
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.

2. Finančni instrumenti za v rast usmerjena 
MSP in/ali MSP v poljubni fazi 
življenjskega cikla se lahko, kjer je to 
primerno, združujejo z drugimi finančnimi 
instrumenti, ki jih vzpostavijo države 
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.

Or. fr

Predlog spremembe 416
Konrad Szymański, Vicky Ford
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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 
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.

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 
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.

Or. en

Predlog spremembe 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kapitalska in jamstvena shema za 
posojila lahko dopolnjujeta finančne 
instrumente, ki jih države članice 
uporabljajo za MSP v okviru kohezijske 
politike.

Or. en
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Predlog spremembe 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Kapitalska shema in jamstvena shema 
za posojila lahko, kadar je to primerno (in 
v skladu s [členom 33(1)(a) uredbe o 
strukturnih skladih]), omogočita 
združevanje finančnih sredstev z državami 
članicami in/ali regijami, ki so 
pripravljene prispevati del sredstev iz 
strukturnih skladov, ki jim je bil dodeljen.

Or. en

Predlog spremembe 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vodenje finančnih instrumentov iz 
programa je tesno usklajeno z dolžniško 
in kapitalsko shemo v okviru programa 
Obzorje 2020 z namenom, da se ustanovi 
en sam instrument za posrednike in 
omogoči, da MSP prek enega skupnega 
vira informacij sama prepoznajo program, 
ki najbolj odgovarja njihovim potrebam .

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti je treba, da bi morala biti programa COSME in Obzorje 2020 dobro usklajena, da 
bi posrednikom ponudila en sam instrument in da bi vodila MSP prek enega samega vira 
informacij, na primer prek primernega spletnega mesta EU, do podpornega programa, ki 
najbolj odgovarja njihovim potrebam, saj ni moč pričakovati, da bi se finančni posredniki 
zavezali finančnim instrumentom tako iz enega kot drugega programa.

Predlog spremembe 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija in države članice sprejmejo 
primerne ukrepe, da med MSP in 
posrednike razširijo informacije o 
finančnih instrumentih, ki so na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Finančni instrumenti za MSP se 
izvajajo v skladu z ustreznimi predpisi 
Unije o državni pomoči. Pogoji za 
morebitno izključitev finančnih 
instrumentov iz predpisov o državni 
pomoči se jasno navedejo v smernicah in 
priročnikih programa.

Or. en

Obrazložitev

Pogoji morebitne izključitve finančnih instrumentov iz predpisov o državni pomoči (na primer 
prag de minimis ali pogodbeni pogoji) se jasno navedejo v smernicah in priročnikih 
programa COSME, da se poenostavi postopke in olajša dostop do programa.

Predlog spremembe 423
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Zagotoviti je treba, da bodo 
informacije o razpoložljivosti finančnih 
instrumentov pricurljale do lokalne ravni. 
Postopki za uporabo finančnih 
instrumentov so enaki v vseh državah 
članicah ter se poenostavijo in objavijo.

Or. it
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Predlog spremembe 424
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija s finančnimi posredniki 
pripravi obvezne pogodbe, v katerih je 
navedena obveznost objave obstoja teh 
instrumentov.

Or. it

Obrazložitev

Financiranje, ki ga zagotavlja Komisija, mora biti ustrezno oglaševano in znano.

Predlog spremembe 425
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Poskrbeti je treba, da bo finančne 
instrumente, ki jih podpira EU, mogoče 
združevati z nacionalnim in regionalnim 
financiranjem ter da bo mogoče kot 
finančno jamstvo uporabiti strukturne 
sklade. 

Or. it

Obrazložitev

Ko gre za potrebe MSP pri dostopu do kreditov, je treba zagotoviti možnost uporabe vseh 
razpoložljivih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 426
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4d. Finančne instrumente je mogoče 
uporabiti skupaj z drugimi skladi EU, 
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zlasti strukturnimi skladi.

Or. it

Predlog spremembe 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Kapitalska shema za rast

1. Kapitalska shema Programa za 
konkurenčnost in MSP, kapitalska shema 
za rast, se izvaja kot okvir enotnega 
kapitalskega finančnega instrumenta EU, 
ki podpira rast ter raziskave, razvoj in 
inovacije podjetij Unije vse od začetkov 
(vključno z začetnim kapitalom) do faze 
rasti, finančno podporo pa prejema iz 
programa Obzorje 2020 in tega programa
prek uporabe instrumentov, razvitih v 
soodvisnosti.
2. 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 
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 
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odloči, da v skladu s spreminjajočimi se 
razmerami na trgu spremeni 20-odstotni 
prag.
3. Podpora ima obliko ene od naslednjih 
naložb:
(a) neposredno iz Evropskega 
investicijskega sklada (EIS) ali s strani 
drugih subjektov, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije, ali
(b) skladi skladov ali naložbeni 
instrumenti, ki vlagajo na čezmejni ravni 
in jih ustanovi EIS ali drugi subjekti, ki so 
odgovorni za izvajanje v imenu Komisije 
skupaj z zasebnimi vlagatelji in/ali 
nacionalnimi javnimi finančnimi 
ustanovami.

Or. en

Predlog spremembe 428
Andrzej Grzyb
Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Jamstvena shema za posojila

1. Jamstvena shema za posojila 
zagotavlja:
(a) posredna osebna jamstva in druge 
dogovore o delitvi tveganja za jamstvene 
sheme;
(b) neposredna jamstva in druge dogovore 
o delitvi tveganja za vse druge finančne 
posrednike, ki izpolnjujejo merila za 
upravičenost.
2. Jamstvena shema za posojila del se 
upravlja z uporabo enakega mehanizma 
kot dolžniška shema, ki temelji na 
povpraševanju MSP v okviru programa 
Obzorje 2020. Sestavlja jo:
(a) dolžniško financiranje na osnovi 
posojil, tudi prek podrejenih in 
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konzorcijskih posojil ali zakupa, ki 
zmanjšujejo posebne težave, s katerimi se 
spopadajo MSP pri dostopu do finančnih 
sredstev bodisi zaradi zaznanega visokega 
tveganja ali nezadostnega razpoložljivega 
zavarovanja;
(b) listinjenje portfeljev dolžniškega 
financiranja MSP sprosti dodatno 
dolžniško financiranje za MSP v okviru 
ustreznih dogovorov o delitvi tveganja s 
ciljnimi institucijami. Podpora za takšne 
transakcije je za podjetje pogojena z 
obveznostjo, da v razumnem časovnem 
obdobju uporabi občuten delež likvidnosti 
ali sproščenega kapitala za nova posojila 
za MSP. Znesek tega novega financiranja 
posojil se izračuna glede na znesek 
zajamčenega tveganja premoženjske 
bilance banke ter se o njem skupaj s 
časovnim obdobjem pogaja posamezno z 
vsako institucijo izvora.
(c) Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 1.000.000 EUR 
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

Or. en

Predlog spremembe 429
Gaston Franco
Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 a
Kapitalska shema za rast

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 
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tistim, ki poslujejo v tujini, obenem pa 
imajo možnost vlagati v sklade za zgodnjo 
fazo, in sicer v kombinaciji s kapitalsko 
shemo za raziskave, razvoj in inovacije iz 
programa Obzorje 2020, ter zagotavljati 
sheme za sovlaganja s poslovnimi angeli. 
Pri vlaganju v sklade za zgodnjo fazo 
naložbe kapitalske sheme za rast ne 
presegajo 20 % skupnih naložb Unije, 
razen v primeru večstopenjskih skladov in 
skladov skladov, pri katerih se finančna 
sredstva iz kapitalske sheme za rast in 
kapitalske sheme za raziskave in inovacije 
zagotavljajo na sorazmerni osnovi v 
skladu z naložbeno politiko skladov. 
Komisija 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.
2. Kapitalska shema programa –
kapitalska shema za rast – se izvaja kot 
okvir enotnega kapitalskega finančnega 
instrumenta Unije, ki podpira rast ter 
raziskave in inovacije podjetij Unije od 
zgodnje faze (vključno z začetnim 
kapitalom) do faze rasti, finančno 
podporo pa prejema iz programa 
Obzorje 2020 in tega programa.
Kapitalska shema za rast uporablja enak 
izvedbeni mehanizem kot kapitalska 
shema za raziskave in inovacije, ki bo 
oblikovana v okviru programa 
Obzorje 2020.
3. Podpora iz kapitalske sheme za rast ima 
obliko ene od naslednjih naložb:
(a) neposredno iz Evropskega 
investicijskega sklada (EIS) ali s strani 
drugih subjektov, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije, ali
(b) naložbe iz javnih ali zasebnih skladov 
skladov ali naložbenih instrumentov, ki 
vlagajo na čezmejni ravni in jih ustanovi 
EIS ali drugi subjekti, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije, skupaj z 
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zasebnimi vlagatelji in/ali nacionalnimi 
javnimi finančnimi institucijami.
4. Kapitalska shema za rast vlaga v 
posredniške sklade tveganega kapitala, ki 
vlagajo v MSP, običajno v fazi širitve in 
rasti. Naložbe v okviru kapitalske sheme 
za rast so dolgoročne, torej ponavadi 
obsegajo 5- do 15-letne vezave sredstev v 
skladih tveganega kapitala. V vsakem 
primeru naložbe v okviru kapitalske 
sheme za rast ne trajajo dlje kot 20 let od 
trenutka podpisa sporazuma med 
Komisijo in subjektom, odgovornim za 
njegovo izvajanje.

Or. fr

Predlog spremembe 430
Gaston Franco
Predlog uredbe
Člen – 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14b
Sklad tveganih kapitalskih skladov

Glede na izjemno težaven položaj 
evropskega trga tveganega kapitala in 
glede na nujnost položaja mora biti 
mogoče do naslednjega proračunskega 
obdobja (2014-2020) vzpostaviti pilotni 
projekt sklada tveganih kapitalskih 
skladov, ki bi se ob naložbah drugih 
vlagateljev delno financiral z 
neporabljenimi sredstvi Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Tvegani kapital je osrednji vir financiranja inovativnih novoustanovljenih podjetij in naglo 
rastočih evropskih MSP, ki imajo izjemne težave pri dostopu do financiranja v bankah.  
Vzpostavitev sklada za sklade tveganega kapitala v okviru pilotnega projekta bi okrepila 
učinek vzvoda proračuna Skupnosti ter pripomogla k obvladovanju krize. S tem bi EU dobila 
finančni instrument, ki bi lahko začel delovati ob začetku naslednjega obdobja finančnega 
programiranja (2014-2020).
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Predlog spremembe 431
Gaston Franco
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, ki se posvetuje 
z zainteresiranimi stranmi. Ta odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. fr

Predlog spremembe 432
Kent Johansson
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. 
V sestavi odbora se vzpodbuja ravnovesje 
med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 433
Konrad Szymański, Vicky Ford
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Kadar odbor ne poda nobenega mnenja, 
Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega 
akta, uporabi pa se tretji pododstavek 
člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana sprememba bi pomenila, da predlaganega letnega delovnega programa ne bi bilo 
moč sprejeti, če pride do situacije „brez mnenja“ (če besedilu nasprotuje manjšina, ki lahko 
prepreči sprejetje).  V takšnih okoliščinah bo morala Komisija spremeniti svoj predlog ali pa 
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ga predložiti odboru za pritožbe.

Predlog spremembe 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 18 sprejema delegirane akte v 
zvezi s spremembami podrobnosti o 
posebnih ukrepih iz Priloge II k tej 
uredbi, če tako zahtevajo gospodarsko 
tržna dogajanja ali glede na rezultate, 
dosežene z jamstveno shemo za posojila 
Okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter instrumenta za porazdelitev 
tveganja iz 7. okvirnega programa sklada 
za financiranje na osnovi delitve tveganja.

2. Glede na finančne instrumente je 
Komisija pooblaščena, da v skladu s 
členom 18 sprejema delegirane akte v 
zvezi s spremembami deleža naložbe 
kapitalske sheme za rast glede na celotno 
naložbo EU v sklade tveganega kapitala v 
zgodnji fazi in sestave listninskih 
posojilnih portfeljev.

Or. en

Predlog spremembe 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je to nujno zaradi izrednih 
razmer, kot so hitro se spreminjajoče 
gospodarske razmere, velja postopek iz 
člena 19 za delegirane akte, sprejete v 
skladu s tem členom.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 436
Konrad Szymański, Vicky Ford
Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 črtano
Nujni postopek
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1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega 
člena, začnejo veljati nemudoma in se 
uporabljajo, dokler se ne izrazi 
nasprotovanje v skladu s odstavkom 2. V 
obvestilu o delegiranih aktih Evropskemu 
parlamentu in Svetu se navedejo razlogi 
za uporabo nujnega postopka.
2. Evropski parlament ali Svet lahko 
delegiranemu aktu nasprotujeta v skladu s 
postopkom iz člena 18(5). V takšnem 
primeru Komisija razveljavi akt takoj po 
prejemu obvestila Evropskega parlamenta 
ali Sveta o odločitvi za nasprotovanje.

Or. en

Predlog spremembe 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 črtano
Nujni postopek
1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega 
člena, začnejo veljati nemudoma in se 
uporabljajo, dokler se ne izrazi 
nasprotovanje v skladu s odstavkom 2. V 
obvestilu o delegiranih aktih Evropskemu 
parlamentu in Svetu se navedejo razlogi 
za uporabo nujnega postopka.
2. Evropski parlament ali Svet lahko 
delegiranemu aktu nasprotujeta v skladu s 
postopkom iz člena 18(5). V takšnem 
primeru Komisija razveljavi akt takoj po 
prejemu obvestila Evropskega parlamenta 
ali Sveta o odločitvi za nasprotovanje.

Or. en
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Predlog spremembe 438
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Priloga I – Splošni cilj – točka 1 – Povečati konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Splošni cilj: 1. Povečati konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma
Kazalnik učinka Trenutno stanje Dolgoročni cilj in mejnik (2020)
rast industrijske konkurenčnosti 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 1-odstotna letna rast in 5-odstotna rast v letu 2015

2009: -3,1 %

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

Število dni za ustanovitev novega MSP: 7 delovnih dni zmanjšanje števila dni za ustanovitev novega MSP: 3 
delovni dnevi v letu 2020. 

rast industrijske proizvodnje EU v okolju 
prijaznih industrijah (% spremembe glede na 
prejšnje leto)

6 do 7-odstotna letna rast v zadnjih nekaj letih v povprečju 8-odstotna letna rast v naslednjem 
desetletju; cilj do leta 2015 je 50-odstotno povečanje 
proizvodnje

Predlog spremembe Parlamenta

Splošni cilj: 1. Povečati trajnostno konkurenčnost podjetij Unije, zlasti MSP
Kazalnik učinka Trenutno stanje Dolgoročni cilj in mejnik (2020)
večja konkurenčnost MSP Evropske unije v 
primerjavi s konkurenčnostjo MSP glavnih 
tekmecev (večja rast industrijske konkurenčnosti 
EU v primerjavi z glavnimi tekmeci)

2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 1-odstotna letna rast
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sprememba upravnega in regulativnega bremena 
za MSP (št. dni in stroški za ustanovitev novega 
podjetja, čas, ki je potreben za pridobitev licenc 
in dovoljenj za začetek in izvajanje določenih 
dejavnosti podjetja)

Število dni za ustanovitev novega MSP v letu 2011: 6,5
delovnih dni. 

zmanjšanje števila dni za ustanovitev novega MSP na 3 
delovne dni. 

Strošek ustanovitve: 379 EUR. Zmanjšanje stroškov ustanovitve na 100 EUR.1

Število držav članic, ki upoštevajo cilj akta za mala 
podjetja, da trajanje postopka za pridobitev licenc in 
dovoljenj (vključno z okoljskimi dovoljenji) za začetek 
in opravljanje določene dejavnosti podjetja skrajšajo na 
en mesec; 2.

Število držav članic, ki upoštevajo cilj akta za mala 
podjetja, da trajanje postopka za pridobitev licenc in 
dovoljenj (vključno z okoljskimi dovoljenji) za začetek 
in opravljanje določene dejavnosti podjetja skrajšajo na 
en mesec; 24.2

Število držav članic z enotno kontaktno točko za 
ustanovitev podjetja, da lahko podjetniki opravijo vse 
potrebne postopke (na primer registracija, davek, DDV 
in socialna varnost) prek ene same upravne kontaktne 
točke, bodisi fizične (pisarna), virtualne (medmrežje) 
ali oboje v letu 2009: 18.

Povečanje števila držav članic z enotno kontaktno točko 
za ustanovitev podjetja na 28.3

energijska intenzivnost industrije EU (poraba 
končne energije/bruto dodano vrednost) (za 
EU 23) 

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020: podatke je treba dopolniti

produktivnost virov (bruto dodana vrednost/tono 
neposredne poraba snovi) (za EU 27)

2000: 0,29, 2003: 0,30, 2005: 0,29, 2006: 0,30, 2007: 
0,30

2020: podatke je treba dopolniti

delež MSP Unije, ki ponujajo okolju prijazne 
proizvode ali storitve 

2011: 26 % 2020: 38 %

________________
1 V sklepih Sveta za konkurenčnost z dne 31. maja 2011 
so države članice pozvane, naj „do leta 2012 skrajšajo 
čas za ustanovitev podjetja na 3 delovne dni in 
zmanjšajo stroške na 100 EUR“.
2 Pregled akta za mala podjetja je države članice pozval, 
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naj „do konca leta 2013 trajanje postopka za pridobitev 
licenc in dovoljenj (vključno z okoljskimi dovoljenji) za 
začetek in opravljanje določene dejavnosti podjetja 
skrajšajo na en mesec“. 24 držav članic je trajanje 
postopka že skrajšalo na 3 mesece.
3 V skladu s sklepi s pomladanskega zasedanja Sveta 
leta 2006 „morajo vse države članice imeti enotno 
kontaktno točko za ustanovitev podjetja ali podobno 
ureditev, tako, da se lahko vse formalnosti za 
ustanovitev podjetja opravijo na enem mestu.“

Or. en

Predlog spremembe 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – Splošni cilj – točka 1 – Povečati konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Splošni cilj: 1. Povečati konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma
Kazalnik učinka Trenutno stanje Dolgoročni cilj in mejnik (2020)
rast industrijske konkurenčnosti 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 1-odstotna letna rast in 5-odstotna rast v 

letu 2015
sprememba upravnega bremena za MSP 
(št. dni za ustanovitev novega podjetja)

2009: –3,1 % Število dni za ustanovitev 
novega MSP: 7 delovnih dni

zmanjšanje števila dni za ustanovitev novega 
MSP: 3 delovni dnevi v letu 2020. 

rast industrijske proizvodnje EU v 6 do 7-odstotna letna rast v zadnjih nekaj letih v povprečju 8-odstotna letna rast v 
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okolju prijaznih industrijah 
(% spremembe glede na prejšnje leto)

naslednjem desetletju; cilj do leta 2015 je 50-
odstotno povečanje proizvodnje

Predlog spremembe Parlamenta

Splošni cilj: 1. Povečati konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma
Kazalnik učinka Trenutno stanje Dolgoročni cilj in mejnik (2020)
rast industrijske konkurenčnosti 2009: -3,1 %, 2008: -0,3 %, 2007: +0,7 % 1-odstotna letna rast in 5-odstotna rast v 

letu 2015
sprememba upravnega bremena za MSP 
(št. dni za ustanovitev novega podjetja in 
stroški ustanovitve)

2009: –3,1 % Število dni za ustanovitev novega 
MSP: 7 delovnih dni

zmanjšanje števila dni za ustanovitev novega 
MSP: 3 delovni dnevi v letu 2020. Stroški: pod 
povprečjem visokega dohodka OECD. 

rast industrijske proizvodnje EU v okolju 
prijaznih industrijah (% spremembe glede 
na prejšnje leto)

6 do 7-odstotna letna rast v zadnjih nekaj letih v povprečju 8-odstotna letna rast v naslednjem 
desetletju; cilj do leta 2015 je 50-odstotno 
povečanje proizvodnje

Or. en

Predlog spremembe 440
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma – Dejavnosti za 
izboljšanje konkurenčnosti

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Dejavnosti za izboljšanje konkurenčnosti 
Število sprejetih ukrepov za 
poenostavitev 

Program Komisije za poenostavitev je bil 
dopolnjen leta 2010 in namerava zmanjšati 
upravne postopke za 25 % v letu 2012. Do 
leta 2010 se je vsako leto izvedlo 5 ukrepov za 
poenostavitev.

približno 7 ukrepov za poenostavitev na leto

število preverjanj ustreznosti na področju 
kakovosti in dodane vrednosti dejavnosti

Leta 2010 so se začela izvajati štiri preverjanja 
ustreznosti, ki so vključevala tudi 
zainteresirane strani, in sicer na področju 
okoljske, prometne, zaposlitvene in industrijske 
politike. Povratne informacije so vključevale 
pripombe o zakonodaji in dodani vrednosti 
dejavnosti.

Pristop s povratnimi informacijami in 
preverjanji ustreznosti se bo razširil tudi na 
druge politike in pripeljal do poenostavitev, ki 
bodo pozitivno vplivale na industrijo. 
Predvidenih je največ dvanajst preverjanj 
ustreznosti, cilj pa je boljša ureditev.

raven sprejemanja evropske trajnostne 
proizvodnje in proizvodnih orodij, 
vključno s sistemom za okoljsko ravnanje 
in presojo (EMAS), znakom za okolje in 
okoljskim oblikovanjem, v podjetjih

Približno 35 000 certifikatov ISO 14001 EMS 
in 4500 registracij v sistemu EMAS, 18 000 
licenc za znak za okolje EU.

Veliko število podjetij spremlja svojo 
uspešnost, uporablja sisteme ravnanja z 
okoljem in dosega izboljšave na področju 
produktivnosti virov in okoljske uspešnosti. 
Velik del proizvodnje predstavljajo okolju 
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prijazni proizvodi, ki so gospodarni z viri.

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Dejavnosti za izboljšanje konkurenčnosti 
število sprejetih ukrepov za poenostavitev Program Komisije za poenostavitev je bil 

dopolnjen leta 2010 in namerava zmanjšati 
upravne postopke za 25 % v letu 2012. Do 
leta 2010 se je vsako leto izvedlo 5 ukrepov za 
poenostavitev.

približno 7 ukrepov za poenostavitev na leto

število preverjanj ustreznosti na področju 
kakovosti in dodane vrednosti dejavnosti

Leta 2010 so se začela izvajati štiri preverjanja 
ustreznosti, ki so vključevala tudi 
zainteresirane strani, in sicer na področju 
okoljske, prometne, zaposlitvene in industrijske 
politike. Povratne informacije so vključevale 
pripombe o zakonodaji in dodani vrednosti 
dejavnosti.

Pristop s povratnimi informacijami in 
preverjanji ustreznosti se bo razširil tudi na 
druge politike in pripeljal do poenostavitev, ki 
bodo pozitivno vplivale na industrijo. 
Predvidenih je največ dvanajst preverjanj 
ustreznosti, cilj pa je boljša ureditev.

raven sprejemanja evropske trajnostne 
proizvodnje in proizvodnih orodij, 
vključno s sistemom za okoljsko ravnanje 
in presojo (EMAS), znakom za okolje in 
okoljskim oblikovanjem, v podjetjih

Približno 35 000 certifikatov ISO 14001 EMS 
in 4500 registracij v sistemu EMAS, 18 000 
licenc za znak za okolje EU.

Veliko število podjetij spremlja svojo 
uspešnost, uporablja sisteme ravnanja z 
okoljem in sisteme IT in dosega izboljšave na 
področju produktivnosti virov in okoljske 
uspešnosti. Velik del proizvodnje predstavljajo 
okolju prijazni proizvodi, ki so gospodarni z 
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viri.

Raven sprejemanja novih tehnologij v 
podjetjih

Or. ro

Predlog spremembe 441
Patrizia Toia

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma – Oblikovanje 
politike o MSP

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Oblikovanje politike o MSP
število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP

število držav članic, ki uporabljajo test MSP: 
15 DČ

število držav članic, ki uporabljajo test MSP: 
21 DČ

večja vseevropska medijska pozornost za 
evropsko nagrado za podjetništvo z 
medijskimi objavami/članki v vseh 
državah članicah

število medijskih objav/člankov v vseh državah 
članicah: 60 v letu 2010

število medijskih objav/člankov v vseh državah 
članicah: 80

krajši čas za ustanovitev in manj krajši čas za ustanovitev: 7 delovnih dni krajši čas za ustanovitev: 5 delovnih dni
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zapletenosti za nova podjetja

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Oblikovanje politike o MSP
število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP

število držav članic, ki uporabljajo test MSP: 
15 DČ

število držav članic, ki uporabljajo test MSP: 
21 DČ

večja vseevropska medijska pozornost za 
evropsko nagrado za podjetništvo z 
medijskimi objavami/članki v vseh 
državah članicah

število medijskih objav/člankov v vseh državah 
članicah: 60 v letu 2010

število medijskih objav/člankov v vseh državah 
članicah: 80

krajši čas za ustanovitev in manj 
zapletenosti za nova podjetja

krajši čas za ustanovitev: 7 delovnih dni krajši čas za ustanovitev: 3 delovni dnevi do 
leta 2020.

Or. it

Predlog spremembe 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj:  Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma – Oblikovanje 
politike o MSP

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Oblikovanje politike o MSP
število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP

število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP: 15 DČ

število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP: 21 DČ

večja vseevropska medijska pozornost za 
evropsko nagrado za podjetništvo z 
medijskimi objavami/članki v vseh državah 
članicah

število medijskih objav/člankov v vseh 
državah članicah: 60 v letu 2010

število medijskih objav/člankov v vseh 
državah članicah: 80

krajši čas za ustanovitev in manj 
zapletenosti za nova podjetja

krajši čas za ustanovitev: 7 delovnih dni krajši čas za ustanovitev: 5 delovnih dni

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za trajnostno konkurenčnost podjetij Unije, zlasti MSP
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Oblikovanje politike o MSP
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število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP

število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP: 15 DČ

število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP: 23 DČ

večja vseevropska medijska pozornost 
za evropsko nagrado za podjetništvo z 
medijskimi objavami/članki v vseh 
državah članicah

število medijskih objav/člankov v vseh 
državah članicah: 60 v letu 2010

število medijskih objav/člankov v vseh 
državah članicah: 80

krajši čas za ustanovitev in manj 
zapletenosti za nova podjetja

krajši čas za ustanovitev: 7 delovnih dni krajši čas za ustanovitev: 4 delovni dnevi

Or. en

Predlog spremembe 443
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma – Turizem

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Turizem
število prošenj za financiranje skupno število prošenj za financiranje (pri 

vseh razpisih za zbiranje predlogov): približno 
75 na leto (povprečje za leto 2011)

skupno število prošenj za financiranje (pri 
vseh razpisih za zbiranje predlogov): več kot 
100 na leto
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odstotek MSP (in gibanje) v prošnjah za 
možnosti financiranja, povezanih s 
turizmom

razpisi za zbiranje predlogov do zdaj še niso 
bili naslovljeni neposredno na MSP

30 % razpisov za zbiranje predlogov 
naslovljenih na MSP

število subjektov, ki sprejmejo evropsko 
oznako kakovosti turizma

evropske oznake kakovosti turizma ni sprejel 
še noben subjekt (ukrep je v pripravi)

50-odstotno pokritje shem vrednotenja, 
upravičenih do sodelovanja pri evropski 
oznaki kakovosti turizma

število destinacij, ki sprejmejo razvojne 
modele trajnostnega turizma, ki jih 
podpira pobuda Evropska območja 
odličnosti

skupaj 98 dodeljenih nazivov evropskega 
območja odličnosti (v povprečju 20 na leto –
10 leta 2007, 20 leta 2008, 22 leta 2009, 

25 leta 2010 in 21 leta 2011)

200 in več destinacij, ki sprejmejo razvojne 
modele trajnostnega turizma, ki jih podpira 
pobuda Evropska območja odličnosti (do 
30 na leto).

Predlog spremembe Parlamenta

črtano črtano črtano

Or. it

Predlog spremembe 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj:  Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma – Turizem

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma
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Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Turizem
število prošenj za financiranje skupno število prošenj za financiranje (pri vseh razpisih 

za zbiranje predlogov): približno 75 na leto (povprečje 
za leto 2011)

skupno število prošenj za financiranje (pri vseh razpisih 
za zbiranje predlogov): več kot 100 na leto 

odstotek MSP (in gibanje) v prošnjah za možnosti 
financiranja, povezanih s turizmom

razpisi za zbiranje predlogov do zdaj še niso bili 
naslovljeni neposredno na MSP

30 % razpisov za zbiranje predlogov naslovljenih na 
MSP

število subjektov, ki sprejmejo evropsko oznako 
kakovosti turizma

evropske oznake kakovosti turizma ni sprejel še noben 
subjekt (ukrep je v pripravi)

50-odstotno pokritje shem vrednotenja, upravičenih do 
sodelovanja pri evropski oznaki kakovosti turizma

število destinacij, ki sprejmejo razvojne modele 
trajnostnega turizma, ki jih podpira pobuda 
Evropska območja odličnosti

skupaj 98 dodeljenih nazivov evropskega območja 
odličnosti (v povprečju 20 na leto – 10 leta 2007, 
20 leta 2008, 22 leta 2009, 25 leta 2010 in 21 leta 2011) 

200 in več destinacij, ki sprejmejo razvojne modele 
trajnostnega turizma, ki jih podpira pobuda Evropska 
območja odličnosti (do 30 na leto).

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Turizem in kulturna dediščina
število prošenj za financiranje skupno število prošenj za financiranje (pri vseh razpisih 

za zbiranje predlogov): približno 75 na leto (povprečje 
za leto 2011)

skupno število prošenj za financiranje (pri vseh razpisih 
za zbiranje predlogov): več kot 100 na leto 

Odstotek MSP (in gibanje) v prošnjah za možnost 
financiranja, povezanih s turizmom, vključno s 
projekti, ki so povezani z ohranjanjem in obnovo 
ter širitvijo kulturne dediščine. 

razpisi za zbiranje predlogov do zdaj še niso bili 
naslovljeni neposredno na MSP

30 % razpisov za zbiranje predlogov naslovljenih na 
MSP

število subjektov, ki sprejmejo evropsko oznako evropske oznake kakovosti turizma ni sprejel še noben 50-odstotno pokritje shem vrednotenja, upravičenih do 
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kakovosti turizma subjekt (ukrep je v pripravi) sodelovanja pri evropski oznaki kakovosti turizma

število destinacij, ki sprejmejo razvojne modele 
trajnostnega turizma, ki jih podpira pobuda 
Evropska območja odličnosti

skupaj 98 dodeljenih nazivov evropskega območja 
odličnosti (v povprečju 20 na leto – 10 leta 2007, 
20 leta 2008, 22 leta 2009, 25 leta 2010 in 21 leta 2011) 

200 in več destinacij, ki sprejmejo razvojne modele 
trajnostnega turizma, ki jih podpira pobuda Evropska 
območja odličnosti (do 30 na leto).

Or. en

Predlog spremembe 445
Gaston Franco

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem turizma – Turizem

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: : Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Turizem
število prošenj za financiranje skupno število prošenj za financiranje (pri vseh 

razpisih za zbiranje predlogov): približno 75 na 
leto (povprečje za leto 2011)

skupno število prošenj za financiranje (pri vseh 
razpisih za zbiranje predlogov): več kot 100 na 
leto 

odstotek MSP (in gibanje) v prošnjah za 
možnosti financiranja, povezanih s 
turizmom

razpisi za zbiranje predlogov do zdaj še niso 
bili naslovljeni neposredno na MSP

30 % razpisov za zbiranje predlogov 
naslovljenih na MSP

število subjektov, ki sprejmejo evropsko evropske oznake kakovosti turizma ni sprejel 50-odstotno pokritje shem vrednotenja, 
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oznako kakovosti turizma še noben subjekt (ukrep je v pripravi) upravičenih do sodelovanja pri evropski oznaki 
kakovosti turizma

število destinacij, ki sprejmejo razvojne 
modele trajnostnega turizma, ki jih 
podpira pobuda Evropska območja 
odličnosti

 skupaj 98 dodeljenih nazivov evropskega 
območja odličnosti (v povprečju 20 na leto –
10 leta 2007, 20 leta 2008, 22 leta 2009, 

25 leta 2010 in 21 leta 2011) 

200 in več destinacij, ki sprejmejo razvojne 
modele trajnostnega turizma, ki jih podpira 
pobuda Evropska območja odličnosti (do 30 na 
leto).

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: : Izboljšati okvirne pogoje za konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma

Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Turizem
število prošenj za financiranje skupno število prošenj za financiranje (pri vseh 

razpisih za zbiranje predlogov): približno 75 na 
leto (povprečje za leto 2011)

skupno število prošenj za financiranje (pri vseh 
razpisih za zbiranje predlogov): več kot 100 na 
leto 

odstotek MSP (in gibanje) v prošnjah za 
možnosti financiranja, povezanih s 
turizmom

razpisi za zbiranje predlogov do zdaj še niso 
bili naslovljeni neposredno na MSP

30 % razpisov za zbiranje predlogov 
naslovljenih na MSP

število subjektov, ki sprejmejo evropsko 
oznako kakovosti turizma

evropske oznake kakovosti turizma ni sprejel 
še noben subjekt (ukrep je v pripravi)

50-odstotno pokritje shem vrednotenja, 
upravičenih do sodelovanja pri evropski oznaki 
kakovosti turizma

število destinacij, ki sprejmejo razvojne 
modele trajnostnega turizma, ki jih 
podpirata pobudi Evropska območja 

 skupaj 98 dodeljenih nazivov evropskega 
območja odličnosti (v povprečju 20 na leto –
10 leta 2007, 20 leta 2008, 22 leta 2009, 

200 in več destinacij, ki sprejmejo razvojne 
modele trajnostnega turizma, ki jih podpirata 
pobudi Evropska območja odličnosti (do 30 na 
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odličnosti in Evropska mreža regij za 
trajnostni in konkurenčni turizem

25 leta 2010 in 21 leta 2011) leto) in Evropska mreža regij za trajnostni in 
konkurenčni turizem.

število destinacij, ki so preizkusile izvedljivost 
kazalnikov trajnostnega turizma: 29 v letu 
2011 in 12 v letu 2012.

Or. fr

Predlog spremembe 446
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Spodbujati privlačnost in trajnost turističnih podjetij (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj Spodbujati privlačnost in trajnost turističnih podjetij
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
ukrepi v podporo privlačnosti turističnih 
podjetij
število prošenj za financiranje skupno število prošenj za financiranje skupno število prošenj za financiranje (pri vseh 
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(pri vseh razpisih za zbiranje 
predlogov): približno 75 na leto 
(povprečje za leto 2011)

razpisih za zbiranje predlogov): več kot 100 na leto 

odstotek MSP (in gibanje) v prošnjah za 
možnosti financiranja, povezanih s 
turizmom

razpisi za zbiranje predlogov do zdaj še 
niso bili naslovljeni neposredno na 
MSP

30 % razpisov za zbiranje predlogov naslovljenih na 
MSP

spodbujati model trajnostnega turizma
število subjektov, ki sprejmejo evropsko 
oznako kakovosti turizma

evropske oznake kakovosti turizma ni 
sprejel še noben subjekt (ukrep je v 
pripravi)

50-odstotno pokritje shem vrednotenja, upravičenih 
do sodelovanja pri evropski oznaki kakovosti 
turizma

število destinacij, ki sprejmejo razvojne 
modele trajnostnega turizma, ki jih 
podpira pobuda Evropska območja 
odličnosti

skupaj 98 dodeljenih nazivov 
evropskega območja odličnosti (v 
povprečju 20 na leto – 10 leta 2007, 
20 leta 2008, 22 leta 2009, 25 leta 2010 
in 21 leta 2011)

200 in več destinacij, ki sprejmejo razvojne modele 
trajnostnega turizma, ki jih podpira pobuda 
Evropska območja odličnosti (do 30 na leto).

Or. it

Predlog spremembe 447
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj:  Izboljšati dostop do finančnih sredstev za MSP v obliki lastniških in dolžniških instrumentov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati dostop do finančnih sredstev za MSP v obliki lastniških in dolžniških instrumentov
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Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Finančni instrumenti za rast
število podjetij, ki prejemajo jamstva za
posojila (kredite) in vrednost posojil

Predlagani instrumenti se še niso začeli 
uporabljati in so drugačni od sedanjih 
instrumentov, zato podatki iz sedanjih 
instrumentov ne morejo biti primerljivi.

število podjetij, ki prejemajo jamstva za
posojila (kredite) (+/- 95 000) in vrednost 
posojil (+/– 10,7 milijarde EUR)

število podjetij s podporo tveganega 
kapitala in vrednost naložb (od tega 
čezmejni posli)

število podjetij s podporo tveganega kapitala: 
(+/- 180) in vrednost investicij (+/–
220 milijonov EUR)

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: Izboljšati dostop do finančnih sredstev za MSP 
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj 2017
Finančni instrumenti za rast
število podjetij, ki prejemajo posojila 
(kredite) na podlagi jamstev iz programa
in vrednost posojil

Dne 31. decembra 2011 za posojila sproščenih 
10,2 milijarde EUR, ki jih je prejelo 171.000 
MSP (SMEG).

število podjetij, ki prejemajo posojila (kredite) 
na podlagi jamstev (+/- 145 000) in vrednost 
posojil (+/– 9,6 milijarde EUR)

število podjetij, ki prejemajo naložbe 
tveganega kapitala iz programa, in 
skupni obseg naložb

Dne 31. decembra 2011 za naložbe tveganega 
kapitala sproščenih 1,9 milijarde EUR, ki jih 
je prejelo 194 MSP (GIF).

število podjetij, ki prejemajo naložbe
tveganega kapitala iz programa, in skupni
obseg naložb: (+/- 240) in skupna vrednost 
investicij (+/- 2,0 milijarde EUR)

Or. en
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Predlog spremembe 448
Edit Herczog

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Izboljšati dostop do finančnih sredstev za MSP v obliki lastniških in dolžniških instrumentov – Finančni 
instrumenti za rast

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati dostop do finančnih sredstev za MSP v obliki lastniških in dolžniških instrumentov
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Finančni instrumenti za rast
število podjetij, ki prejemajo jamstva za 
posojila (kredite) in vrednost posojil

Predlagani instrumenti se še niso začeli 
uporabljati in so drugačni od sedanjih 
instrumentov, zato podatki iz sedanjih 
instrumentov ne morejo biti primerljivi.

število podjetij, ki prejemajo jamstva za 
posojila (kredite) (+/- 95 000) in vrednost 
posojil (+/– 0,7 milijarde EUR)

število podjetij s podporo tveganega 
kapitala in vrednost naložb (od tega 
čezmejni posli)

število podjetij s podporo tveganega kapitala: 
(+/- 180) in vrednost investicij (+/–
220 milijonov EUR)

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: Izboljšati dostop do finančnih sredstev za MSP v obliki lastniških in dolžniških instrumentov
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Finančni instrumenti za rast
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število podjetij, ki prejemajo jamstva za 
posojila (kredite) in vrednost posojil

Predlagani instrumenti se še niso začeli 
uporabljati in so drugačni od sedanjih 
instrumentov, zato podatki iz sedanjih 
instrumentov ne morejo biti primerljivi.

število podjetij, ki prejemajo jamstva za 
posojila (kredite) (+/- 95 000) in vrednost 
posojil (+/– 0,7 milijarde EUR)

število podjetij s podporo tveganega 
kapitala in vrednost naložb (od tega 
čezmejni posli)

število podjetij s podporo tveganega kapitala: 
(+/- 180) in vrednost investicij (+/–
220 milijonov EUR)

število držav članic, ki sodelujejo v 
kapitalskih in posojilnih programih

v programu bi morale sodelovati finančne 
institucije iz vsaj 20 (ali vseh 27) držav članic. 

Or. hu

Obrazložitev

Ker so imele od jamstvenega programa v okviru CIP-EIP korist finančne institucije iz 11 držav članic, je treba s posebnimi določbami omogočiti 
dostop do finančnih konstrukcij programa COSME  institucijam v tistih državah članicah, ki še niso bile vključene.

Predlog spremembe 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj:  Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu – Enterprise Europe Network

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
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število podpisanih sporazumov o partnerstvu število podpisanih sporazumov o partnerstvu: 1.950 
(2010)

število podpisanih sporazumov o partnerstvu: 3.000 na 
leto

bolj prepoznavna znamka mreže in odnos do 
znamke (npr. ozaveščenost o med MSP)

bolj prepoznavna znamka mreže in odnos do znamke: še 
ni izmerjeno

bolj prepoznavna znamka mreže in odnos do znamke: 
doseglo 30 % MSP

stopnja zadovoljstva strank (% MSP, ki izrazijo 
zadovoljstvo, dodana vrednost posebnih storitev)

stopnja zadovoljstva strank (% MSP, ki izrazijo 
zadovoljstvo, dodana vrednost posebnih storitev): 78 %

stopnja zadovoljstva strank (% MSP, ki izrazijo 
zadovoljstvo, dodana vrednost posebnih storitev): >80 %

število MSP, ki prejemajo podporne storitve število MSP, ki prejemajo podporne storitve: 435.000 
(2010)

500 000 MSP na leto, ki prejemajo podporne storitve

število MSP, ki sodelujejo v borznem 
posredništvu in nalogah podjetja

število MSP, ki sodelujejo v borznem posredništvu in 
nalogah podjetja: 45.000 (2010)

število MSP, ki sodelujejo v borznem posredništvu in 
nalogah podjetja: 60 000 na leto

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
število podpisanih sporazumov o partnerstvu število podpisanih sporazumov o partnerstvu: 1.950 

(2010)
število podpisanih sporazumov o partnerstvu: 3.000 na 
leto

bolj prepoznavna znamka mreže in odnos do 
znamke (npr. ozaveščenost o med MSP)

bolj prepoznavna znamka mreže in odnos do znamke: še 
ni izmerjeno

bolj prepoznavna znamka mreže in odnos do znamke:
doseglo 30 % MSP

stopnja zadovoljstva strank (% MSP, ki izrazijo 
zadovoljstvo, dodana vrednost posebnih storitev)

stopnja zadovoljstva strank (% MSP, ki izrazijo 
zadovoljstvo, dodana vrednost posebnih storitev): 78 %

stopnja zadovoljstva strank (% MSP, ki izrazijo 
zadovoljstvo, dodana vrednost posebnih storitev): ≥85 %

število MSP, ki prejemajo podporne storitve število MSP, ki prejemajo podporne storitve: 435.000 
(2010)

500 000 MSP na leto, ki prejemajo podporne storitve

število MSP, ki sodelujejo v borznem 
posredništvu in nalogah podjetja

število MSP, ki sodelujejo v borznem posredništvu in 
nalogah podjetja: 45.000 (2010)

število MSP, ki sodelujejo v borznem posredništvu in 
nalogah podjetja: 60 000 na leto
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Or. en

Predlog spremembe 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj:  Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu – Poslovna podpora MSP na trgih zunaj EU

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Poseben cilj: Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Poslovna podpora MSP na trgih zunaj EU
delež (%) MSP, vključenih v mednarodne 
dejavnosti (izvoz, uvoz, neposredne tuje naložbe 
in druge dejavnosti) zunaj EU

13 % (2009) 17 % (2017)

Predlog spremembe Parlamenta

Poseben cilj: Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Poslovna podpora MSP na trgih zunaj EU
delež (%) MSP, vključenih v mednarodne 
dejavnosti (izvoz, uvoz, neposredne tuje naložbe 
in druge dejavnosti) zunaj EU

13 % (2009) 20 % (2017)
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Predlog spremembe 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Podrobnosti storitev Evropske podjetniške 
mreže iz člena 9a
1. Obveščanje, povratne informacije, 
poslovno sodelovanje in storitve 
internacionalizacije na enotnem trgu in v 
tretjih državah:
(a) razširjanje informacij, povezanih z 
delovanjem in priložnostmi notranjega 
trga za blago in storitve, vključno z 
ustrezno zakonodajo Unije, standardi in 
priložnostmi glede javnih naročil, o 
dostopu do finančnih sredstev in 
povečanju trajnosti MSP,
(b) proaktivno podpiranje pobud, politik 
in programov Unije, ki so pomembni za 
MSP v zadevnih regijah, in zagotavljanje 
informacij MSP o postopkih prijave za te 
programe,
(c) operativna orodja za merjenje vpliva 
obstoječe zakonodaje na MSP,
(d) prispevanje k študijam o presoji vpliva 
v izvedbi Komisije,
(e) uporaba drugih primernih sredstev za 
vključitev MSP v postopek oblikovanja 
politik v Uniji,
(f) nudenje pomoči MSP pri razvijanju 
čezmejnih dejavnosti in mednarodnih 
mrež,
(g) podpora MSP pri iskanju ustreznih 
partnerjev iz zasebnega ali javnega 
sektorja s primernimi orodji.
2. Storitve za inovacije ter prenos 
tehnologije ter tehničnega znanja in 
izkušenj:
(a) razširjanje informacij in ozaveščanje o 



AM\908222SL.doc 83/91 PE492.830v01-00

SL

politikah, zakonodaji in podpornih 
programih, povezanih z inovacijami,
(b) prizadevanja za razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav,
(c) zagotavljanje borznih storitev za 
prenos tehnologije ter tehničnega znanja 
in izkušenj ter vzpostavljanje partnerstva 
med različnimi udeleženci pri inovacijah,
(d) spodbujanje zmogljivosti podjetij, zlasti 
MSP, za inovacije,
(e) omogočanje povezav z drugimi 
inovacijskimi storitvami, vključno s 
storitvami, povezanimi z intelektualno 
lastnino.
3. Storitve, ki spodbujajo sodelovanje 
MSP pri Obzorju 2020:
(a) ozaveščanje MSP o Obzorju 2020,
(b) nudenje pomoči MSP pri opredelitvi 
njihovih raziskovalnih in tehnološko 
razvojnih potreb ter iskanju ustreznih 
partnerjev,
(c) nudenje pomoči MSP pri pripravi in 
usklajevanju projektnih predlogov za 
sodelovanje pri Obzorju 2020.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek k predlogu spremembe 77 (osnutek poročila) pri točki 1 (b): „v zadevnih regijah“.

Predlog spremembe 452
Andrzej Grzyb
Predlog uredbe
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta

Or. en

Predlog spremembe 453
Romana Jordan
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Predlog uredbe
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta.

Or. sl

Predlog spremembe 454
Andrzej Grzyb
Predlog uredbe
Priloga II – razdelek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek se črta

Or. en

Predlog spremembe 455
Josefa Andrés Barea
Predlog uredbe
Annex II – section 1 – point 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Jamstvena shema za posojila se izvaja 
kot del enotnega dolžniškega finančnega 
instrumenta, ki podpira rast ter raziskave, 
razvoj in inovacije podjetij Unije, 
uporablja pa enak izvedbeni mehanizem
kot dolžniška shema, ki temelji na 
povpraševanju MSP, in ki bo oblikovana v 
okviru programa Obzorje 2020 (RSI II) na 
podlagi spodaj navedenih pogojev.

3. Jamstvena shema za posojila se izvaja 
kot del enotnega dolžniškega finančnega 
instrumenta, ki podpira rast ter raziskave, 
razvoj in inovacije podjetij Unije, 
uporablja pa enak izvedbeni mehanizem 
kot dolžniška shema, ki temelji na 
povpraševanju MSP, in ki bo oblikovana v 
okviru programa Obzorje 2020 (RSI II) na 
podlagi spodaj navedenih pogojev. Shema 
se uporablja v vseh fazah življenjskega 
cikla podjetja, torej pri ustanovitvi, 
razvoju in prenosu, pri čemer se ne 
razlikuje na podlagi dejavnosti ali 
velikosti trgi. Shema velja tudi za vse vrste 
naložb, vključno z nematerialnimi 
naložbami.

Or. es

Predlog spremembe 456
Andrzej Grzyb
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Predlog uredbe
Priloga II – razdelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapitalska shema za rast črtano
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.
2. Podpora ima obliko ene od naslednjih 
naložb:
(a) neposredno iz Evropskega 
investicijskega sklada (EIS) ali s strani 
drugih subjektov, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije, ali or
(b) skladi skladov ali naložbeni 
instrumenti, ki vlagajo na čezmejni ravni 
in jih ustanovi EIS ali drugi subjekti, ki so 
odgovorni za izvajanje v imenu Komisije 
skupaj z zasebnimi vlagatelji in/ali 
nacionalnimi javnimi finančnimi 
institucijami.

Or. en
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Predlog spremembe 457
Konrad Szymański, Vicky Ford
Predlog uredbe
Priloga II – razdelek 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, 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. Kapitalska shema 
za rast se izogiba odkupom ali 
nadomeščanju kapitala, namenjenega za 
razpustitev prevzetega podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Prag 20 odstotkov bo zmanjšal prilagodljivost in področje uporabe kapitalskih instrumentov 
programov COSME in Obzorje 2020 kot enega samega instrumenta.

Predlog spremembe 458
Konrad Szymański, Vicky Ford
Predlog uredbe
Priloga II – razdelek 2 – točka 2 b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skladi skladov ali naložbeni (b) skladi skladov ali naložbeni 
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instrumenti, ki vlagajo na čezmejni ravni in 
jih ustanovi EIS ali drugi subjekti, ki so 
odgovorni za izvajanje v imenu Komisije 
skupaj z zasebnimi vlagatelji in/ali 
nacionalnimi javnimi finančnimi 
institucijami.

instrumenti, ki vlagajo na čezmejni ravni in 
jih ustanovi EIS ali drugi subjekti 
(vključno z upravljavci v zasebnem 
sektorju in nacionalnimi subjekti), ki so 
odgovorni za izvajanje v imenu Komisije 
skupaj z vlagatelji iz zasebnega sektorja
in/ali nacionalnih javnih finančnih 
institucij.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala razjasniti, da se lahko izvajanje zaupa upravljalcem iz zasebnega sektorja 
in nacionalnim upravljalcem in da njihova vloga ni omejena na zagotavljanje sovlaganja.

Predlog spremembe 459
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek 2 – točka 2(b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skladi skladov ali naložbeni 
instrumenti, ki vlagajo na čezmejni ravni in 
jih ustanovi EIS ali drugi subjekti, ki so 
odgovorni za izvajanje v imenu Komisije 
skupaj z zasebnimi vlagatelji in/ali
nacionalnimi javnimi finančnimi 
institucijami.

(b) skladi skladov ali naložbeni 
instrumenti, ki vlagajo na čezmejni ravni in 
jih ustanovi EIS ali drugi subjekti, ki so 
odgovorni za izvajanje v imenu Komisije 
skupaj z zasebnimi vlagatelji, nacionalnimi 
javnimi finančnimi institucijami in 
upravitelji tveganega kapitala, ki delujejo 
na regionalni in lokalni ravni.

Or. it

Obrazložitev

Ker so MSP majhna, potrebujejo v zgodnji fazi obstoja lokalne vlagatelje, tudi zato, da bi 
zmanjšale tržne neuspehe, ki izhajajo iz morebitnih podatkovnih asimetrij, na najmanjšo 
možno mero.

Predlog spremembe 460
Andrzej Grzyb
Predlog uredbe
Priloga II – razdelek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jamstvena shema za posojila črtano
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1. Jamstveno shemo za posojila upravlja 
EIS ali drugi subjekti, ki so odgovorni za 
izvajanje v imenu Komisije. Shema 
zagotavlja:
posredna osebna jamstva in druge 
dogovore o delitvi tveganja za jamstvene 
sheme;
neposredna jamstva in druge dogovore o 
delitvi tveganja za vse druge finančne 
posrednike, ki izpolnjujejo merila za 
upravičenost.
2. Jamstveno shemo za posojila sestavljata 
naslednja ukrepa:
 prvi ukrep, tj. financiranje dolga prek 
posojil, vključno s podrejenimi in 
konzorcijskimi posojili, ali zakupa 
zmanjšuje posebne težave, s katerimi se 
spopadajo MSP pri dostopu do finančnih 
sredstev bodisi zaradi zaznanega visokega 
tveganja ali premalo zadostnega 
razpoložljivega zavarovanja;
drugi ukrep, tj. listninjenje dolžniških 
finančnih portfeljev MSP, sprosti dodatno 
dolžniško financiranje za MSP v okviru 
ustreznih dogovorov delitve tveganja s 
ciljnimi institucijami. Podpora za takšne 
transakcije je za podjetje pogojena z 
obveznostjo, da v razumnem časovnem 
obdobju uporabi občuten delež likvidnosti 
ali sproščenega kapitala za nova posojila 
za MSP. Znesek tega novega financiranja 
posojil se izračuna glede na znesek 
zajamčenega tveganja premoženjske 
bilance banke ter se o njem skupaj s 
časovnim obdobjem pogaja posamezno z 
vsako institucijo izvora.
3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 150 000 EUR 
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.
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Predlog spremembe 461
Gaston Franco
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 150 000 EUR 
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila z najnižjo zapadlostjo 
12 mesecev.

Najvišji znesek posojila, ki izpolnjuje 
zahteve jamstvene sheme za posojila, je 
vključen v vsak izvedbeni sporazum, 
sklenjen s finančnim posrednikom.  Pri 
določenem znesku se zato upoštevajo cilji, 
vrsta podjetja in vrsta ukrepa v zadevnem 
sporazumu. Znesek ne sme presegati 
300.000 EUR.
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo mogoče oblikovati poročila, ki 
se razlikujejo glede na vrsto podjetja, 
opredeljenega v priporočilu 2003/361/ES 
o opredelitvi MSP, tako v smislu števila 
kot obsega posojil.

Or. fr

Obrazložitev

Z omejitvijo v višini 150.000 EUR se kaznujejo mala podjetja, saj ta znesek ne vključuje 
podpore za ukrepe, ki trenutno prejemajo pomoč v okviru jamstva za MSP. Tem podjetjem se 
s tem prav tako onemogoča pridobitev drugih sredstev, saj zaradi svojih značilnosti niso 
upravičena do sredstev iz kapitalske sheme za rast (sklad za tvegani kapital) ali instrumentov 
v sklopu Obzorja 2020, ki so usmerjeni na drugačne cilje in podjetja. Prav tako ne prejemajo 
podpore v okviru finančnih instrumentov Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predlog spremembe 462
Bendt Bendtsen
Predlog uredbe
Priloga II – razdelek 3 – točka 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 150 000 EUR in 
z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 150 000 EUR in 
z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila pokriva tudi 
posojila nad 150 000 EUR v primeru, da 
MSP, ki izpolnjujejo merila za 
upravičenost v okviru programa COSME, 
ne izpolnjujejo meril za upravičenost iz 
okvira dolžniške sheme za MSP, v sklopu 
programa Obzorje 2020, pri čemer je 
minimalna zapadlost teh posojil 
12 mesecev. Finančni posredniki pa 
morajo dokazati, ali je MSP upravičeno 
do sredstev iz okvira dolžniške sheme za 
MSP v sklopu programa Obzorje 2020 ali 
ne. Komisija lahko izda priporočila za 
zgledne primere, ko jamstvena shema za 
posojila pokriva posojila nad 150 000 
EUR.

Or. en

Predlog spremembe 463
Patrizia Toia
Predlog uredbe
Priloga II – oddelek 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 150 000 EUR
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 500.000 EUR
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

Or. it

Obrazložitev

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
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questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Predlog spremembe 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
Predlog uredbe
Priloga II – razdelek 3 – točka 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 150 000 EUR
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

3. Razen v primeru posojil v listninskih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 1.000.000 EUR
in z najnižjo zapadlostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila se oblikuje 
tako, da bo možno poročati o inovativnih 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

Or. en


