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POBUDE

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

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

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

C. predvsem pozdravlja ukrepe iz člena 7 predloga o programa COSME, ki so oblikovani za 
spodbujanje podjetništva in podjetniške kulture;

D. verjame, da imajo ukrepi javne politike pomembno vlogo pri podpori in spodbujanju 
zagotavljanja različnih podpornih storitev za mala in srednja podjetja (npr. podjetniški 
inkubatorji, pisarne za prenos tehnologij, inštruiranje, mentorstvo itd.); meni, da sta s tega 
vidika pomembna mreženje in izmenjava najboljših praks;

E. ugotavlja, da imajo številne države članice pomanjkljivo regulativno podporo za mlada in 
inovativna podjetja, ter poudarja potrebo po zmanjšanju fragmentacije različnih evropskih, 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih politik ter instrumentov, povezanih z malimi in 
srednjimi podjetji;

F. poziva države članice, naj prek ustvarjanja partnerstev med univerzami in podjetji še 
naprej sprejemajo ukrepe politike za oblikovanje kulture in izobraževalnih sistemov, da bi 
se zmanjšala vrzel med akademskim svetom in trgom;

G. podpira tiste pobude na ravni EU, ki malim in srednjim podjetjem pomagajo pri dostopu 
do dodatnih finančnih virov, saj na ta način mlada in inovativna podjetja lažje dostopajo 
do sredstev;

H. poudarja, da ima internet poleg vloge platforme za družbeno komunikacijo tudi vlogo 
platforme, s pomočjo katere lahko vsi državljani storitev ali inovativen proizvod 
predstavijo drugim državljanom in s tem ustvarijo delovna mesta ter mala in srednja 
podjetja, kar je temeljno načelo enotnega digitalnega trga.


