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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o malih in srednjih podjetjih (MSP): konkurenčnost in poslovne priložnosti

(2012/2042(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Evropske listine o malih in srednje velikih podjetjih, sprejete na Svetu 
Evropske unije 19. in 20. junija 2000 v Feiri,

– ob upoštevanju Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi 
mikro, malih in srednje velikih podjetij1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2010 z naslovom „Industrijska 
politika: krepitev konkurenčnosti“ (COM(2011) 0642),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. november 2011 z naslovom „Mala podjetja, 
velik svet – novo partnerstvo za pomoč MSP pri izkoriščanju priložnosti v svetu“
(COM(2011) 0702),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 23. novembra 2011 z naslovom „Zmanjšanje 
upravnega bremena za MSP – Prilagoditev predpisov EU potrebam mikropodjetij“ 
(COM(2011) 0803), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. februarja 2011 z naslovom „Pregled ‚Akta za 
mala podjetja‘ za Evropo“ (COM(2011) 0078),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom „Akt za enotni trg –
Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast“ (COM(2011)0206),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020 –
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 30. novembra 2011 za uredbo o vzpostavitvi 
Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020)2,

– ob upoštevanju poročila Komisije o evropski konkurenčnosti iz leta 2011 (COM(2011) 
0642),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2011 o praktičnih vidikih v zvezi z 
revizijo instrumentov EU za podporo financiranju malih in srednjih podjetij v naslednjem 
programskem obdobju3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo 

                                               
1 UL L 124, 20.05.2003, str. 36
2 COM(2011) 0834
3 P7_TA(2011) 0057
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globalizacije4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o pregledu Akta za mala podjetja5,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2012),

A. ker je 25 % MSP v EU mednarodno dejavnih v okviru enotnega trga, toda le 13 % jih je 
mednarodno dejavnih zunaj EU; ker le 24 % mikropodjetij izvaža blago ali storitve, v 
primerjavi z 38 % malih podjetij in 53 % srednjih podjetij;

B. ker skoraj tretjina upravnega bremena zakonodaje EU izhaja iz neučinkovitega 
nacionalnega izvajanja, kar pomeni, da bi bilo mogoče prihraniti 40 milijard EUR, če bi 
države članice zakonodajo EU prenesle bolj učinkovito6;

C. ker so med letoma 2002 in 2010 85 % novih delovnih mest v EU ustvarila MSP, zlasti 
novoustanovljena; ker je v EU 32,5 milijona oseb samozaposlenih;

D. ker industrija igra pomembno vlogo v evropskem gospodarstvu, proizvodna industrija pa 
ustvarja 25 % delovnih mest v zasebnem sektorju EU ter predstavlja 80 % zasebnih 
raziskav in razvoja;

1. „Mala podjetja, velik svet“

1. poudarja, da se je treba soočiti s pomanjkljivostmi na trgu MSP, kot so omejeni finančni 
in človeški kapital ter organizacijski viri; pozdravlja dejstvo, da si Komisija prizadeva za 
spodbujanje in podpiranje gospodarske dejavnosti MSP na tujih trgih, tako znotraj kot 
zunaj EU;

2. poudarja neverjetno raznolikost MSP ter da je treba ustrezno razlikovati med različnimi 
primeri in potrebami podjetij;

INFORMACIJE ZA MSP

3. poziva Komisijo, naj večjezični spletni portal, ki je predviden v sporočilu, vzpostavi pred 
koncem leta 2012; meni, da bi moral biti portal lahko dostopen in uporabnikom prijazen 
ter da ne bi smel podvajati obstoječih portalov;

4. je prepričan, da je Evropska podjetniška mreža učinkovito orodje za podporo MSP pri 
dostopanju do trgov znotraj EU in zunaj nje; vendar se strinja, da je potreben nov model 

                                               
4 P7_TA(2011) 0093
5 P7_TA(2011) 0235
6 „Evropa je lahko uspešnejša“ – poročilo o primerih najboljših praks izvajanja zakonodaje EU na najmanj 
obremenjujoč način; Skupina neodvisnih zainteresiranih strani za upravne obremenitve na visoki ravni, 15. 
november 2011
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upravljanja Evropske podjetniške mreže, ki bo omogočil sinergije z obstoječimi 
strukturami, ki jih vodijo nacionalne organizacije zainteresiranih strani, saj bi to povečalo 
učinkovitost in omogočilo podporo po meri;

5. je prepričan, da bo Evropska podjetniška mreža postala prva izbira MSP med agencijami v 
EU, če se bo okrepilo upravljanje organizacij, ki jo sestavljajo, in se bo dvignila zavest o 
njenih podpornih storitvah;

PREGLED PODPORNIH STORITEV

6. se strinja, da je treba podporne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, izvajati v 
stroškovno čim bolj učinkoviti obliki, zlasti v času, ko gospodarstvo EU še vedno okreva 
po najhujši krizi v zadnjih desetletjih;

7. pozdravlja dejstvo, da bodo številne lokalne, regionalne, nacionalne in evropske podporne 
sheme zajete v pregled; meni, da bi ta pregled moral vključevati tudi oceno učinkovitosti 
obstoječih podpornih shem EU; meni, da bi pregled morali izvajati redno in da bi moralo 
služiti kot osnova za sistem primerjanja uspešnosti in pregleda napredka;

8. do konca leta 2012 pričakuje konkretne predloge za poenostavitev in uskladitev podpornih 
shem EU ter za ustvarjanje najboljših možnih sinergij za MSP v EU na podlagi obstoječih 
struktur, kjer je to mogoče, ne da bi pri tem prihajalo do nepotrebnega tekmovanja z 
nacionalnimi organizacijami;

SPODBUJANJE GROZDOV IN MREŽ V EU

9. podpira predlog, da se okrepi sodelovanje med različnimi poslovnimi združenji, 
gospodarskimi zbornicami in drugimi zasebnimi akterji, ki delujejo v državah, ki niso 
članice EU;

10. meni, da bi bilo treba spodbujati oblikovanje skupnih podjetij ali drugih partnerskih 
sporazumov med MSP kot strategijo za vstop na trge, uvajanje projektov neposrednih 
naložb v tretje države in sodelovanje na javnih razpisih; poziva Komisijo, naj zagotovi 
sredstva za spodbujanje takšnega nadnacionalnega sodelovanja;

PRIHODNJI KORAKI

11. priporoča, naj Komisija prouči vse razsežnosti, povezane z internacionalizacijo, tj. izvoz 
in uvoz; ugotavlja, da sporočilo ne daje dovolj poudarka tej drugi razsežnosti;

12. poziva k racionalni rabi sredstev, namenjenih za program COSME, ter zlasti poudarja, da 
je treba še izboljšati dostopnost sredstev za MSP; poziva k poenostavitvi in racionalizaciji 
različnih instrumentov Skupnosti za dostop do posojil ali tveganega kapitala, zlasti za 
MSP, ki načrtujejo internacionalizacijo;

13. ugotavlja pomen kvalificiranih in usposobljenih podjetnikov pri soočanju z izzivi 
mednarodnega poslovanja; poziva Komisijo, naj spodbuja program Erasmus za mlade 
podjetnike in naj prouči možnosti za program Erasmus Mundus za podjetnike, ki bi 
nadarjenim podjetnikom omogočil nabiranje izkušenj v centrih odličnosti zunaj EU in 
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povezovanje z njimi;

14. pozdravlja predlog Komisije o pregledu evropske standardizacije; poudarja, da je potreben 
bolj skladen sistem mednarodnih standardov, ki bo omogočil interoperabilnost in zmanjšal 
ovire za MSP, ki se internacionalizirajo;

15. poudarja, da je preprost in učinkovit režim pravic intelektualne lastnine ključnega pomena 
za spodbujanje internacionalizacije MSP; meni, da MSP potrebujejo učinkovito zaščito 
intelektualne lastnine, ki bo spodbujala razvoj novih tehnologij kot podlage za njihovo 
mednarodno dejavnost; 

2. Upravna bremena

Regulativni pristop

16. pozdravlja izpolnitev cilja za leto 2012 o zmanjšanju upravnih stroškov na najmanjšo 
možno mero; poziva Komisijo, naj pripravi nov in ambiciozen cilj zmanjšanja v skladu z 
načelom „najprej pomisli na male“;

17. poudarja svoje razočaranje glede tega, da Komisija površno in neredno uporablja test 
MSP;  vztraja, da bi se moral test MSP sistematično uporabljati kot obvezni del ocene 
učinka; poziva Komisijo, naj pojasni, zakaj ni bil izveden ustrezen test MSP za sveženj o 
varstvu podatkov;

18. meni, da samodejno izključevanje mikropodjetij iz vsakršne predlagane zakonodaje ni 
ustrezno orodje; namesto tega poziva, da se mikrorazsežnost vključi v test MSP kot 
njegov sestavni del, v katerem se sistematično ocenjujejo vse možnosti, kot so izključitev 
iz področja uporabe ali iz posameznih določb, podaljšana prehodna obdobja ali milejši 
režim;

19. poziva k večji učinkovitosti prenosa zakonodaje EU v nacionalno pravo; poziva Komisijo, 
naj premisli o možnosti, da bi več zakonodajnih predlogov predložila v obliki uredbe; 
poziva Komisijo, naj oceni, v kakšni meri je mogoče „kontrolni seznam za dobro izvajanje 
zakonodaje EU“7 uvesti kot zahtevo;

20. poziva nacionalne vlade, naj uporabijo pristop „izpolnjuj ali utemelji“, podoben določbam 
za upravljanje podjetij; poudarja, da bi morale vlade v skladu s tem pristopom ustrezno 
utemeljiti izvajanje dodatnih določb, poleg tistih, ki jih nalaga zakonodaja EU; 

21. obžaluje, da je le nekaj držav članic test MSP vključilo v svoje nacionalne procese 
odločanja; poziva Komisijo, naj pripravi minimalne zahteve za sistematično izvajanje 
testov MSP na nacionalni ravni;

22. poziva k okrepitvi vloge mreže odposlancev MSP pri komuniciranju in usklajevanju med 
državami članicami ter med nacionalno in evropsko ravnjo pri prenašanju zakonodaje; 
poziva odposlance MSP, naj bodo neodvisni od različnih ministrstev ali generalnih 
direktoratov ter naj bodo tesno vključeni v postopke testa MSP;

                                               
7 Kot predlaga Skupina na visoki ravni za upravne obremenitve.
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Opredelitev MSP

23. je seznanjen s sedanjim vrednotenjem opredelitve MSP, ki že pokriva več kot 99 % vseh 
podjetij v EU; poudarja, da bi morale morebitne spremembe stremeti k povečevanju 
prožnosti in preprečevanju negativnih spodbud za rast (npr. s tem, da se prehodna obdobja 
podaljšajo na 3 leta), prilagajanju zgornjih meja za promet in bilanco stanja gospodarskim 
gibanjem ter omogočanju bolj razlikovalnega obravnavanja vsake izmed podkategorij;

24. potrjuje načrte za oblikovanje ločene vmesne kategorije za srednje velika podjetja (mid-
caps) z do 1 000 zaposlenimi; vztraja, da takšna nova kategorija ne sme okrniti 
učinkovitosti opredelitve MSP in da bi jo bilo treba uporabljati na omejenem številu 
področij, kot je dostop do financiranja za raziskave in razvoj ali dejavnosti v zvezi z 
internacionalizacijo;

Dopolnilni ukrepi

25. izpostavlja enotni trg kot ključni dejavnik, ki omogoča oblikovanje najboljšega možnega 
okolja za MSP; obžaluje, da na številnih področjih še ni uresničen, zlasti kar zadeva 
njegovo digitalno razsežnost; poziva Komisijo, naj spodbuja uresničitev digitalnega 
enotnega trga do leta 2015, prisili države članice k izvajanju obstoječe zakonodaje in 
pripravi nove predloge za področja, na katerih še vedno ni zakonodaje o notranjem trgu;

26. spodbuja Generalni sekretariat Komisije, naj v sodelovanju z združenji podjetij in drugimi 
zainteresiranimi stranmi v okviru kolegija komisarjev ustanovi letno nagrado za članico, 
ki je najbolj učinkovito in uspešno uporabljala načelo „najprej pomisli na male“;

3. Krepitev konkurenčnosti industrije ter MSP

27. pozdravlja sporočilo Komisije o izboljšanju konkurenčnosti evropske industrije; obžaluje, 
da ne omenja niti pojma preverjanje konkurenčnosti niti naknadnega vrednotenja 
zakonodaje, ki zadeva industrijo; poziva Komisijo, naj redno poroča o napredku, 
doseženem na tem področju;

28. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v različnih strategijah in sporočilih priznala pomen, ki 
ga ima proizvodni sektor za trajnostno rast in zaposlovanje v EU; ponovno poudarja, da je 
potrebna celovita industrijska politika, ki bo temeljila na načelih socialnega tržnega 
gospodarstva;

29. meni, da edina možna pot iz gospodarske krize vodi preko rasti podjetništva in MSP; 
poudarja, da je treba upoštevati podjetniški potencial mladih, žensk in priseljencev; 

30. poziva države članice, naj uresničijo ambiciozne programe, ki bodo temeljili na 
spodbudah za nadaljnje spodbujanje podjetništva; poziva k temu, naj takšni programi 
vključujejo ukrepe za boljši dostop do finančnih sredstev, zmanjšajo upravne zahteve in 
vključijo več podjetniške vzgoje v šolske programe; 

31. poziva Komisijo, naj pripravi načrt za konkurenčno obdavčevanje MSP in spodbudi 
države članice, naj prilagodijo svoje davčne sheme z namenom, da se mladim podjetjem 
znižajo stroški dela, ki ne spadajo v plačo, kar bo tem podjetjem omogočilo, da bodo večji 
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delež dobička lahko ponovno vložila v podjetje; priporoča, naj ta načrt temelji na 
najboljših praksah in vključuje pilotne projekte;

32. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo posebne ukrepe za spodbujanje 
socialnega podjetništva v Evropi, zlasti z izboljšanjem dostopa do javnih in zasebnih 
sredstev ter z izboljšanjem mobilnosti kvalificiranih delavcev in priznavanja njihove 
kvalifikacije;

33. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

V EU je približno 23 milijonov malih in srednjih podjetij (MSP), ki predstavljajo 99 % vseh 
podjetij.

MSP skupno zaposlujejo okrog 75 milijonov oseb (70 % skupnega števila delovnih mest v 
EU). Poleg tega je bilo med letoma 2002 in 2010 85 % novih delovnih mest ustvarjenih v 
MSP. Ti podatki kažejo, kakšen vpliv imajo MSP na gospodarstvo EU, in poudarjajo, kako 
pomembno je, da oblikovalci politik poiščejo možnosti, da se dinamika znotraj tega sektorja 
izkoristi v širšo korist družbe EU. Potencial evropskih podjetnikov se bo razvil in ponovno 
sprožil rast gospodarstva EU le, če bo EU uspela okrepiti konkurenčnost MSP in obenem 
sprejeti ukrepe za zmanjšanje upravnega bremena, s katerim se srečujejo. 

Industrija ima ključno vlogo v evropskem gospodarstvu. Proizvodna industrija ustvarja 25 % 
delovnih mest v zasebnem sektorju Evropske unije in predstavlja 80 % zasebnih raziskav in 
razvoja.

Poročevalec meni, da dokumenti Komisije, na katerih je to poročilo osnovano, tj. poročilo o 
zmanjšanju upravnega bremena za MSP ter dve sporočili Komisije, prvo o internacionalizaciji 
MSP in drugo o evropski konkurenčnosti,8 predstavljajo pozitiven in usklajen korak na poti 
okrevanja od gospodarske krize iz leta 2008. INI bo razdeljen na tri dele, od katerih se bo 
vsak nanašal na enega izmed zgoraj omenjenih predlogov Komisije. 

KREPITEV KONKURENČNOSTI INDUSTRIJE TER MSP

Dejstvo, da mora EU, če si želi opomoči od krize, povečati konkurenčnost evropskih podjetij 
vseh velikosti, priznavajo vsi akterji. Za to potrebujemo okolje, ki bo spodbujalo nove zamisli 
in nova podjetja. Takšno podjetjem prijazno okolje v Evropi ni dobro razvito tudi zato, ker se 
industrijske politike posameznih držav članic med seboj močno razlikujejo. Stvarnost pa je 
takšna, da so za trajnostno rast in ponoven zagon gospodarstva, kot ga zahteva strategija 
Evropa 2020, bistvene in potrebne celovite in usklajene industrijske politike držav članic ter 
temeljite strukturne spremembe industrijskega sistema EU.  

Sporočilo Komisije z naslovom „Industrijska politika: krepitev konkurenčnosti“, ki je nova 
letna pobuda, ki posebej obravnava konkurenčnost držav članic in podaja nekaj zamisli o tem, 
kaj bi bilo mogoče storiti na ravni EU, želi opredeliti področja, ki so potrebna za opazen 
napredek proti ciljem strategije Evropa 2020. Takšna področja so: (1) strukturne spremembe v 
gospodarstvu; (2) inovativnost industrijskih panog; (3) trajnost in učinkovitost virov; (4) 
poslovno okolje; (5) enotni trg ter (6) mala in srednja podjetja.

Poročevalec pozdravlja to sporočilo Komisije in ugotavlja, da priznava osrednji pomen 
                                               
8 Sporočilo „Industrijska politika: krepitev konkurenčnosti“
Sporočilo „Mala podjetja, velik svet– novo partnerstvo za pomoč MSP pri izkoriščanju priložnosti v svetu“
Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: „Zmanjšanje upravnega bremena za MSP. Prilagoditev 
predpisov EU potrebam mikropodjetij“ 
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proizvodne industrije za trajnostno rast in zaposlovanje v Evropski uniji, kakršen je zapisan v 
strategiji EU 2020 in v sporočilu o celostni industrijski politiki.  Poročevalec se strinja s 
splošnim pristopom sporočila Komisije, vendar bi si želel, da bi bila koncepta preverjanja 
konkurenčnosti in naknadnega vrednotenja zakonodaje, ki zadeva industrijo, v tem 
dokumentu Komisije bolj temeljito obravnavana. 

Po mnenju poročevalca bi EU morala vlagati v programe, namenjene spodbujanju 
podjetniškega potenciala evropskih državljanov, ki je prava alternativa zaposlovanju, zlasti 
med mladimi, ženskami in priseljenci. Samo razširjanje podjetniške kulture v EU in 
privabljanje več ljudi v podjetniške vode s pomočjo ad hoc programov in spodbud, kakršne so 
sheme za MSP prijazno obdavčitev in davčne olajšave, bosta lahko pripomogla k temu, da 
bodo ljudje premagali strah pred neuspehom in zbrali pogum za ustanovitev ali razširitev 
lastnega podjetja. Naravna posledica tega bodo ustvarjanje novih delovnih mest, več inovacij 
in višja gospodarska rast vseh podjetij, pa naj bodo iz industrijskega sektorja, sektorja storitev 
ali socialne oskrbe. To pa je tisto, kar Evropa potrebuje.

MALA PODJETJA – VELIK SVET 

Le 25 % MSP v EU je mednarodno dejavnih v okviru enotnega trga in le 13 % jih je 
mednarodno dejavnih zunaj EU. Ker mora EU poiskati nove vire za rast, ki bo zagotovila 
zaposlenost in dobrobit njenih državljanov, bi morala spodbujati internacionalizacijo MSP. 
Možnosti za prihodnjo rast podjetij zunaj EU in zlasti v novih državah v vzponu so velike, 
vendar pa zaradi velikega števila majhnih podjetij, ki so vezana na lokalno poslovanje, ne gre 
precenjevati neizpolnjenega potenciala za internacionalizacijo evropskega sektorja MSP. 

Med razlogi za to, da številna MSP ne izkoristijo možnosti za širitev preko meja EU, so 
preštevilne ovire, na katere MSP naletijo, ko poskušajo vstopiti na svetovni trg. Zapleteni 
carinski predpisi, nejasni tehnični predpisi in standardi, slaba dostopnost informacij o trgu ter 
težave pri iskanju morebitnih strank in pravih partnerjev so le nekateri primeri takšnih ovir. 

Zato je spodbujanje in podpiranje gospodarske dejavnosti MSP zunaj EU pomemben del 
splošne strategije za konkurenčnost Unije, kakršna je opisana v vodilni pobudi strategije 
Evropa 2020, v sporočilu Industrijska politika za dobo globalizacije in v Pregledu „Akta za 
mala podjetja“ za Evropo. Namen sporočila Komisije je vzpostaviti novo strategijo, ki bo 
pomagala ustvariti pogoje, ki bodo MSP omogočili, da bodo enako prisotna na trgih zunaj 
EU. 

Poročevalec se strinja s strukturo strategije, določene v predlogu Komisije, in z večino 
ukrepov, ki so tam predvideni, vendar pa je prepričan, da bi morala Komisija za večjo 
učinkovitost obravnavati obe razsežnosti internacionalizacije, izvoz in uvoz, medtem ko 
slednja v dokumentu Komisije ni dovolj poudarjena. 

Poročevalec zlasti podpira razširitev obsega in uporabe Evropske podjetniške mreže in 
vzpostavitev večjezičnega spletnega portala, kjer bi bile na voljo informacije o prednostnih 
trgih ter podrobnosti v zvezi z različnimi podpornimi storitvami, ki so na voljo. Njegova 
glavna skrb pa je, da se zagotovi, da so orodja, ki so na voljo na ravni EU in na nacionalni 
ravni usklajena ter da se ne podvajajo. V tem trenutku je namreč pomembno, da se 
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racionalizira poraba javnih sredstev.

V tem okviru pozdravlja predlog Komisije, da začne s pregledom številnih lokalnih, 
regionalnih, nacionalnih in evropskih podpornih shem. Obenem je prepričan, da bo takšen 
pregled učinkovit le, če bo zajemal oceno uspešnosti obstoječih podpornih shem in ne le 
analizo, katere sheme obstajajo. 

Informacije za MSP in sinergije med MSP sta pomembna sestavna dela strategije, ki bi ju bilo 
treba nadalje razvijati, če EU resnično želi povečati prisotnost evropskih MSP na svetovnem 
trgu. Zato podpira zamisel o krepitvi obstoječih oblik sodelovanja in partnerstev med MSP in 
drugimi partnerji ter o vzpostavitvi novih. 

Poročevalec želi, da Komisija nadaljuje s programi kot je „Erasmus za mlade podjetnike“ in 
jih krepi ter da prouči možnost oblikovanja novega programa, ki bi nadarjenim podjetnikom 
dal možnost za nabiranje izkušenj v centrih odličnosti zunaj EU. 

UPRAVNA BREMENA

Leta 2007 je Komisija začela s pomembnim ukrepom poenostavitve zakonodaje EU, namen 
katerega je bil zmanjšati upravna bremena za podjetja za 25 % do leta 2012. Ta naloga se je 
izkazala kot zelo uspešna, saj so se ciljna bremena dejansko zmanjšala za 33 %, s čimer je bil 
cilj 25 % bistveno presežen.

Leta 2011 je Komisija na predlog predsednika Barrosa, ki ga je pozdravil tudi Evropski svet 
junija 2011, začela z novim pregledovanjem zakonodaje EU, z namenom, da se uresniči 
načelo „najprej pomisli na male“ ter da bi ugotovila morebitne dodatne možne izjeme ali 
možnosti za zmanjšanje bremena za MSP, še zlasti za mikropodjetja. V zvezi s tem 
poročevalec poziva Komisijo, naj pripravi nov in ambiciozen cilj zmanjšanja.

Poročevalec poudarja pomen načela „najprej pomisli na male“ ter da je treba določiti 
konkretne ukrepe za zmanjšanje zakonodajnega bremena za MSP, še zlasti za mikropodjetja. 
Kar zadeva to zadnjo kategorijo podjetij, poročevalec priporoča, da se zanje oblikuje posebna 
dimenzija, ki bo sestavni del testa MSP. Meni, da pristop samodejnega splošnega izvzetja ni 
ustrezen. V širšem smislu poročevalec meni, da rezultati sedanje ocene opredelitve MSP ne bi 
smeli povzročiti velikih sprememb v opredelitvi (zlasti ne v zvezi z zgornjo mejo zaposlenih). 
Morebitne spremembe bi lahko vodile k večji prožnosti in k blaženju negativnih spodbud za 
rast.  Poleg tega test MSP, ki je sam po sebi dobra zamisel, dejansko ni učinkovit, ker ga 
Komisija ne uporablja dosledno. Prav tako so ga le maloštevilne države članice vključile v 
svoje nacionalne postopke sprejemanja odločitev. Zato poročevalec meni, da bi bilo treba 
uvesti minimalne zahteve za sistematično uporabo testov MSP na nacionalni ravni. 

ZAKLJUČEK

Omenjeni trije dokumenti Komisije predstavljajo pomemben korak naprej proti bolj celoviti 
in usklajeni evropski politiki v zvezi z MSP. Lotevajo se namreč različnih problemov, ki MSP 
preprečujejo, da bi v celoti razvila svoj potencial. Komisija lahko pri tem pomaga državam 
članicam in bi morala igrati vlogo „evropskega koordinatorja“. Poročevalec je prepričan, da je 
izbrana smer prava za prihodnje korake, ki jih namerava narediti Komisija, vendar upa, da bo 
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do izvajanja novih strategij prišlo čim prej. Okrevanje evropskega gospodarstva je namreč 
prepočasno in MSP potrebujejo hitrejše ukrepanje EU.


