
PR\905001SL.doc PE489.639v03-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/0394(COD)

11.6.2012

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa za 
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Pripravljavec mnenja: Jürgen Creutzmann



PE489.639v03-00 2/68 PR\905001SL.doc

SL

PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa za 
konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0834),

– ob upoštevanju člena 294(2) in členov 173 in 195 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0463/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne..., 20121,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL 0 C, 0.0.0000, str. 0
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Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je marca 2010 sprejela 
sporočilo „Evropa 2020 – Strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (v 
nadaljnjem besedilu „strategija 
Evropa 2020). Evropski svet je sporočilo 
potrdil junija 2010. Strategija Evropa 2020 
se odziva na gospodarsko krizo, njen cilj 
pa je pripraviti Evropo na naslednje 
desetletje. Določa pet velikopoteznih ciljev 
na področju podnebja in energije, 
zaposlovanja, inovacij, izobraževanja in 
socialne vključenosti, ki naj bi se dosegli 
do leta 2020, ter opredeljuje ključna gonila 
rasti, katerih namen je oblikovati bolj 
dinamično in konkurenčnejšo Evropo. 
Poudarja tudi pomen okrepitve rasti 
evropskega gospodarstva sočasno z 
doseganjem visokih ravni zaposlenosti, 
nizkoogljičnega in energetsko učinkovitega 
gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire, 
ter socialne kohezije.

(1) Komisija je marca 2010 sprejela 
sporočilo „Evropa 2020 – Strategija za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (v 
nadaljnjem besedilu „strategija 
Evropa 2020). Evropski svet je sporočilo 
potrdil junija 2010. Strategija Evropa 2020 
se odziva na gospodarsko krizo, njen cilj 
pa je pripraviti Evropo na naslednje 
desetletje. Določa pet velikopoteznih ciljev 
na področju podnebja in energije, 
zaposlovanja, inovacij, izobraževanja in 
socialne vključenosti, ki naj bi se dosegli 
do leta 2020, ter opredeljuje ključna gonila 
rasti, katerih namen je oblikovati bolj 
dinamično in konkurenčnejšo Evropo. 
Poudarja tudi pomen okrepitve rasti 
evropskega gospodarstva sočasno z 
doseganjem visokih ravni zaposlenosti, 
nizkoogljičnega in energetsko učinkovitega 
gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire, 
ter socialne kohezije. Mala in srednja 
podjetja (MSP) bi morala imeti ključno 
vlogo pri doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020. Vlogo MSP odraža dejstvo, 
da so omenjena v šestih od sedmih 
vodilnih pobud v okviru strategije 
Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi prispevali k povečanju 
konkurenčnosti in trajnosti podjetij Unije, 

(6) Da bi prispevali k povečanju trajnostne 
konkurenčnosti podjetij Unije, zlasti MSP, 
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zlasti MSP, napredku družbe znanja in 
razvoju, ki temelji na uravnoteženi 
gospodarski rasti, je treba vzpostaviti 
Program za konkurenčnost podjetij in MSP 
(v nadaljnjem besedilu „program“).

ter spodbujali kulturo podjetništva in 
ustanavljanje in rast MSP, je treba 
vzpostaviti Program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (v nadaljnjem besedilu 
„program“).

Or. en

Obrazložitev
Konkurenčnosti in trajnosti ne gre razumeti kot ločena cilja, temveč je konkurenčnost odvisna 
od trajnosti. V skladu s Poročilom o evropski konkurenčnosti za leto 2010 trajnostna 
konkurenčnost odraža zmožnost doseganja in ohranjanja konkurenčnosti industrije v skladu s 
cilji trajnostnega razvoja. Uvodno izjavo je treba uskladiti s splošnimi cilji programa.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Namen politike konkurenčnosti v Uniji 
je vzpostaviti institucionalne in politične 
ureditve, ki ustvarjajo razmere, v katerih 
lahko podjetja dosegajo trajnostno rast. 
Izboljšana produktivnost je glavni vir 
trajnostne rasti prihodka, kar prispeva k 
izboljšanju življenjskega standarda. 
Konkurenčnost je tudi odvisna od 
zmožnosti podjetij, da v celoti izkoristijo 
priložnosti, kakršna je evropski enotni trg. 
To je zlasti pomembno za MSP, ki 
predstavljajo 99 % podjetij v Uniji, 
zagotavljajo dve od treh delovnih mest v 
zasebnem sektorju in 80 % 
novoustanovljenih delovnih mest ter 
prispevajo več kot polovico skupne dodane 
vrednosti, ki jo ustvarjajo podjetja v Uniji. 
MSP so ključno gonilo gospodarske rasti, 
zaposlovanja in socialne vključenosti.

(8) Namen politike konkurenčnosti v Uniji 
je vzpostaviti institucionalne in politične 
ureditve, ki ustvarjajo razmere, v katerih 
lahko podjetja dosegajo trajnostno rast. 
Trajnostna konkurenčnost odraža 
zmožnost doseganja in ohranjanja 
ekonomske konkurenčnosti industrije v 
skladu s cilji trajnostnega razvoja.
Izboljšana produktivnost je glavni vir 
trajnostne rasti prihodka, kar prispeva k 
izboljšanju življenjskega standarda. 
Konkurenčnost je tudi odvisna od 
zmožnosti podjetij, da v celoti izkoristijo 
priložnosti, kakršna je evropski enotni trg. 
To je zlasti pomembno za MSP, ki 
predstavljajo 99 % podjetij v Uniji, 
zagotavljajo dve od treh delovnih mest v 
zasebnem sektorju in 80 % 
novoustanovljenih delovnih mest ter 
prispevajo več kot polovico skupne dodane 
vrednosti, ki jo ustvarjajo podjetja v Uniji. 
MSP so ključno gonilo gospodarske rasti, 
zaposlovanja in socialne vključenosti.

Or. en
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Obrazložitev

Trajnostno konkurenčnost bi morali opredeliti v uvodni izjavi.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Program bi moral obravnavati zlasti 
MSP, kot so določena v Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij. Posebno pozornost je treba 
nameniti mikro podjetjem, podjetjem, ki se 
ukvarjajo z obrtniškimi dejavnostmi, in 
socialnim podjetjem. Pozornost pa je treba 
tudi nameniti posebnim značilnostim in 
zahtevam mladih podjetnikov, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu, kakor tudi posebnim ciljnim 
skupinam, kot so priseljenci in podjetniki 
iz prikrajšanih ali ranljivih družbenih 
skupin, na primer invalidi. Program bi 
moral k podjetništvu spodbujati tudi 
starejše državljane in omogočati drugo 
možnost za podjetnike.

(11) Program bi moral obravnavati zlasti 
MSP, kot so določena v Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij. Posebno pozornost je treba 
nameniti mikro podjetjem, podjetjem, ki se 
ukvarjajo z obrtniškimi dejavnostmi, in 
socialnim podjetjem. Pozornost pa je treba 
tudi nameniti posebnim značilnostim in 
zahtevam mladih podjetnikov, novim in 
potencialnim podjetnikom ter ženskam v 
podjetništvu.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 3 (1a))

Obrazložitev
Omejena sredstva v okviru programa bi morali nameniti predvsem najustreznejšim 
kategorijam podjetnikov. Politika druge možnosti je omenjena spodaj v uvodni izjavi 16 (kot 
je bila spremenjena).

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Ob upoštevanju štirih prednostnih 
nalog pregleda Akta za mala podjetja bi 
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morali posebni cilji programa vključevati 
izboljšanje okvirnih pogojev za trajnostno 
konkurenčnost podjetij Unije, zlasti MSP, 
spodbujanje podjetništva ter izboljšanje 
dostopa do finančnih sredstev in trgov v 
Uniji in po svetu. Ukrepi v okviru 
posebnih ciljev programa bi morali 
prispevati k izvajanju Akta za mala 
podjetja.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 3 (1a))

Obrazložitev

Omejena sredstva v okviru programa bi morali nameniti predvsem najustreznejšim 
kategorijam podjetnikov.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Številni problemi Unije na področju 
konkurenčnosti vključujejo težave MSP pri 
dostopanju do finančnih sredstev, saj ta 
podjetja le stežka dokažejo svojo kreditno 
sposobnost in imajo težave pri 
pridobivanju dostopa do tveganega 
kapitala. To negativno vpliva na raven in 
kakovost novih ustanovljenih podjetij ter 
na rast podjetij. Dodana vrednost 
predlaganih finančnih instrumentov za 
Unijo med drugim leži v okrepitvi 
enotnega trga za tvegani kapital in razvoju 
vseevropskega finančnega trga za MSP. 
Ukrepi Unije bi morali dopolnjevati 
uporabo finančnih instrumentov za MSP s 
strani držav članic. Subjekti, ki bodo 
izvajali ukrepe, bi morali zagotoviti 
dodatnost in se izogibali dvojnemu 
financiranju iz virov EU.

(12) Številni problemi Unije na področju 
konkurenčnosti vključujejo težave MSP pri 
dostopanju do finančnih sredstev, saj ta 
podjetja le stežka dokažejo svojo kreditno 
sposobnost in imajo težave pri 
pridobivanju dostopa do tveganega 
kapitala. To negativno vpliva na raven in 
kakovost novih ustanovljenih podjetij ter 
na rast in preživetje podjetij. Dodana 
vrednost predlaganih finančnih 
instrumentov za Unijo med drugim leži v 
okrepitvi enotnega trga za tvegani kapital 
in razvoju vseevropskega finančnega trga 
za MSP ter v odpravljanju tržnih 
nepopolnosti, ki jih ne morejo odpraviti 
države članice. Ukrepi Unije bi morali 
dopolnjevati uporabo finančnih 
instrumentov za MSP s strani držav članic. 
Subjekti, ki bodo izvajali ukrepe, bi morali 
zagotoviti dodatnost in se izogibali 
dvojnemu financiranju iz virov EU.
Program bi moral spodbujati dostop MSP 
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do finančnih sredstev v fazah njihovega 
ustanavljanja, rasti in prenosa.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 8)

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Mreža Enterprise Europe Network je 
dokazala svojo dodano vrednost za 
evropske MSP kot enotna kontaktna točka 
za podporo pri poslovanju, ki podjetjem 
pomaga, da izboljšajo svojo konkurenčnost 
in raziščejo poslovne priložnosti na 
enotnem trgu in zunaj njega. 
Racionalizacijo metodologij in delovnih 
metod ter zagotavljanje evropske 
razsežnosti pri storitvah za podporo pri 
poslovanju je mogoče doseči samo na ravni 
Unije. Mreža predvsem pomaga MSP, da 
poiščejo partnerje za sodelovanje ali prenos 
tehnologije ter da pridobijo nasvete o virih 
financiranja, intelektualni lastnini in 
ekoloških inovacijah ter trajnostni 
proizvodnji. Pridobila je tudi povratne 
informacije o zakonodaji in standardih 
Unije. Njeno edinstveno znanje in izkušnje 
so še zlasti pomembni pri premagovanju 
asimetrije informacij in zniževanju 
stroškov transakcij, povezanih s 
čezmejnimi dejavnostmi.

(13) Mreža Enterprise Europe Network 
(„mreža“) je dokazala svojo dodano 
vrednost za evropske MSP kot enotna 
kontaktna točka za podporo pri poslovanju, 
ki podjetjem pomaga, da izboljšajo svojo 
konkurenčnost in raziščejo poslovne 
priložnosti na enotnem trgu in zunaj njega. 
Racionalizacijo metodologij in delovnih 
metod ter zagotavljanje evropske 
razsežnosti pri storitvah za podporo pri 
poslovanju je mogoče doseči samo na ravni 
Unije. Mreža predvsem pomaga MSP, da 
poiščejo partnerje za sodelovanje ali prenos 
tehnologije ter da pridobijo nasvete o virih 
financiranja, intelektualni lastnini in 
ekoloških inovacijah ter trajnostni 
proizvodnji. Pridobila je tudi povratne 
informacije o zakonodaji in standardih 
Unije. Njeno edinstveno znanje in izkušnje 
so še zlasti pomembni pri premagovanju 
asimetrije informacij in zniževanju 
stroškov transakcij, povezanih s 
čezmejnimi dejavnostmi. Kljub temu je 
treba učinkovitost mreže še izboljšati, 
zlasti z boljšim povezovanjem mreže in 
nacionalnih kontaktnih točk Sedmega 
okvirnega programa za raziskave in 
tehnološki razvoj, učinkovitim 
vključevanjem organizacij gostiteljic v 
določanje strateške usmeritve mreže, 
zmanjševanjem birokracije, izboljšanjem 
informacijsko-tehnološke podpore in 
zagotavljanjem večje prepoznavnosti 
mreže. Da bi mreža delovala še 
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učinkoviteje, bi morala Komisija v 
sodelovanju z organizacijami MSP 
pripraviti seznam različnih struktur 
upravljanja in vzorcev uporabe v državah 
članicah. Naloge mreže bi morali 
opredeliti v programu.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 9a in Prilogo IIa)

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Omejena internacionalizacija MSP 
tako znotraj kot zunaj Evrope vpliva na 
konkurenčnost. Po nekaterih ocenah se z 
izvozom trenutno ukvarja ali se je v 
obdobju zadnjih treh let ukvarjalo 25 % 
MSP v Uniji, od tega pa jih samo 13 % 
redno izvaža zunaj Unije, samo 2 % pa 
opravlja naložbe zunaj svoje matične 
države. V skladu z Aktom za mala 
podjetja, ki je Unijo in države članice 
pozval, da podprejo in spodbudijo MSP, da 
izkoristijo rast trgov zunaj Unije, EU 
podpira mrežo evropskih poslovnih 
združenj na več kot 20 trgih v tujini. Nudi 
pomoč Centru za industrijsko sodelovanje 
EU-Japonska, poslovnim organom v Hong 
Kongu, Maleziji in Singapurju, kakor tudi 
Evropskemu poslovnemu in tehnološkemu 
centru v Indiji, centrom MSP EU na 
Kitajskem in Tajskem ter službi za pomoč 
uporabnikom, namenjeni svetovanju MSP 
glede varstva in zaščite njihovih pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem. 
Evropska dodana vrednost se ustvarja z 
združevanjem nacionalnih prizadevanj na 
tem področju, izogibanjem podvajanju, 
spodbujanjem sodelovanja in nudenjem 
storitev, ki ne bi dosegle kritične mase, če 
bi se izvajale na nacionalni ravni.

(14) Omejena internacionalizacija MSP 
tako znotraj kot zunaj Evrope vpliva na 
konkurenčnost. Po nekaterih ocenah se z 
izvozom trenutno ukvarja ali se je v 
obdobju zadnjih treh let ukvarjalo 25 % 
MSP v Uniji, od tega pa jih samo 13 % 
redno izvaža zunaj Unije, samo 2 % pa 
opravlja naložbe zunaj svoje matične 
države. V skladu z Aktom za mala 
podjetja, ki je Unijo in države članice 
pozval, da podprejo in spodbudijo MSP, da 
izkoristijo rast trgov zunaj Unije, EU 
podpira mrežo evropskih poslovnih 
združenj na več kot 20 trgih v tujini. Nudi 
pomoč Centru za industrijsko sodelovanje 
EU-Japonska, poslovnim organom v Hong 
Kongu, Maleziji in Singapurju, kakor tudi 
Evropskemu poslovnemu in tehnološkemu 
centru v Indiji, centrom MSP EU na 
Kitajskem in Tajskem ter službi za pomoč 
uporabnikom, namenjeni svetovanju MSP 
glede varstva in zaščite njihovih pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem. 
Evropska dodana vrednost se ustvarja z 
združevanjem nacionalnih prizadevanj na 
tem področju, izogibanjem podvajanju, 
spodbujanjem sodelovanja in nudenjem 
storitev, ki ne bi dosegle kritične mase, če 
bi se izvajale na nacionalni ravni. Take 
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storitve bi morale med drugim vključevati 
obveščanje o pravicah intelektualne 
lastnine, standardih in priložnostih na 
področju javnega naročanja. Pred uvedbo 
novih storitev bi se morala Komisija 
posvetovati s predstavniškimi 
organizacijami MSP ter pripraviti seznam 
obstoječih ukrepov za podporo evropskim 
MSP v tretjih državah in posebnih potreb 
MSP.

Or. en

(Glej predloge spremembe člena 9)

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi se izboljšala konkurenčnost 
evropskih podjetij, zlasti pa MSP, morajo 
države članice in Komisija ustvariti ugodno 
poslovno okolje. Posebno pozornost je 
treba nameniti interesom MSP in 
sektorjem, v katerih so ta podjetja najbolj 
dejavna. Pobude na ravni Unije so potrebne 
za ustvarjanje enakega konkurenčnega 
položaja za MSP in izmenjavo informacij 
in znanja na evropski ravni.

(15) Da bi se izboljšala konkurenčnost 
evropskih podjetij, zlasti pa MSP, morajo 
države članice in Komisija z zmanjšanjem 
zakonodajnega bremena ustvariti ugodno 
poslovno okolje v skladu z načeli Akta za 
mala podjetja. Pobude na ravni Unije so 
potrebne za ustvarjanje enakega 
konkurenčnega položaja za MSP in 
izmenjavo informacij in znanja na evropski 
ravni.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 6(1))

Obrazložitev

Poročevalec bi rad v to uvodno izjavo, ki je povezana s členom 6, vključil več podrobnosti. 
Predlaga, da se uvodna izjava razdeli na tri dele (glej uvodne izjave 15a, 15b, 15c).

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ugodno poslovno okolje za podjetja 
Unije bi morali ustvariti z ukrepi za 
izboljšanje oblikovanja, izvajanja in 
ocenjevanja politik in ukrepov, katerih 
namen je spodbujati sodelovanje pri 
oblikovanju politik in izmenjavo dobrih 
praks. Taki ukrepi bi lahko vključevali 
študije, ocene učinka, presoje in 
konference.

Or. en

(Glej člen 6 (2 a, b))

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Program bi moral podpirati tudi 
oblikovanje politik o MSP in sodelovanje 
med oblikovalci politike in 
predstavniškimi organizacijami MSP, npr. 
s financiranjem srečanj, poročil in baz 
podatkov. Pri teh dejavnostih bi se morali 
osredotočati na zagotavljanje lažjega 
dostopa MSP do programov in 
zmanjševanje upravnih bremen zanje. 
Unija bi si morala zlasti zastaviti nov 
velikopotezen cilj, da do leta 2020 zmanjša 
neto upravno breme v vsej zadevni 
zakonodaji Unije za 25 %.

Or. en

(Glej člen 5(2c))

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15c) Program lahko tudi podpira pobude 
za hitrejši razvoj konkurenčnih in 
trajnostnih sektorjev na podlagi 
najkonkurenčnejših poslovnih modelov, 
izboljšanih proizvodov in procesov, 
organizacijskih struktur ali spremenjenih 
vrednostnih verig. Medtem ko bi se moral 
program osredotočati na medsektorske 
pobude, lahko podpira tudi pobude v 
specifičnih sektorjih, v katerih so MSP 
najbolj dejavna in bistveno prispevajo k 
BDP Unije, npr. na področju turizma, kjer 
je mogoče dokazati dodano vrednost na 
ravni Unije.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 6 (3))

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Drugi dejavnik, ki vpliva na 
konkurenčnost, je sorazmerno šibak 
podjetniški duh v Uniji. V primerjavi s 55 
% prebivalcev v Združenih državah in 71 
% na Kitajskem, bi se za samozaposlitev 
odločilo samo 45 % državljanov Unije (in 
manj kot 40 % žensk). Predstavitven in 
katalitičen učinek, na primer evropske 
nagrade in konference, kakor tudi ukrepi, 
ki povečujejo skladnost in doslednost, kot 
so primerjalne analize in izmenjave 
najboljših praks, zagotavljajo visoko 
evropsko dodano vrednost.

(16) Drugi dejavnik, ki vpliva na 
konkurenčnost, je sorazmerno šibak 
podjetniški duh v Uniji. V primerjavi s 55 
% prebivalcev v Združenih državah in 71 
% na Kitajskem, bi se za samozaposlitev 
odločilo samo 45 % državljanov Unije (in 
manj kot 40 % žensk). V skladu z Aktom 
za mala podjetja mora poslovno okolje, ki 
je naklonjeno podjetništvu, zagotavljati 
dobre okvirne pogoje za vse situacije, s 
katerimi se soočajo podjetniki, vključno z 
ustanavljanjem, rastjo, prenosom in 
stečajem (druga možnost). Ukrepi, ki 
povečujejo skladnost in doslednost, kot so 
primerjalne analize in izmenjave najboljših 
praks, zagotavljajo visoko evropsko 
dodano vrednost.
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Or. en

Glej predlog spremembe k členu 7

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Kot je navedeno v sporočilu Komisije 
z dne 30. junija 2010 z naslovom „Evropa, 
prva svetovna turistična destinacija – nov 
okvir evropske turistične politike“, ki ga je 
Evropski svet v svojih sklepih potrdil 
oktobra 2010, je turizem pomemben sektor 
v gospodarstvu Unije. Podjetja v tem 
sektorju v veliki meri prispevajo k bruto 
domačemu proizvodu (BDP) Unije in 
ustvarjanju delovnih mest, obenem pa 
imajo precejšen potencial za razvoj 
podjetniške dejavnosti, saj jo v glavnem 
vodijo MSP. Lizbonska pogodba priznava 
pomen turizma in poudarja posebna znanja 
Unije na tem področju, ki dopolnjujejo 
ukrepe držav članic. Dodana vrednost za 
pobudo na področju turizma na ravni Unije 
je jasna, zlasti pri zagotavljanju podatkov 
in analize, pri oblikovanju čeznacionalnih 
predstavitvenih strategij in pri izmenjavi 
najboljših praks.

(18) Kot je navedeno v sporočilu Komisije 
z dne 30. junija 2010 z naslovom „Evropa, 
prva svetovna turistična destinacija – nov 
okvir evropske turistične politike“, ki ga je 
Evropski svet v svojih sklepih potrdil 
oktobra 2010, je turizem pomemben sektor 
v gospodarstvu Unije. Podjetja v tem 
sektorju v veliki meri prispevajo k bruto 
domačemu proizvodu (BDP) Unije in 
ustvarjanju delovnih mest, obenem pa 
imajo precejšen potencial za razvoj 
podjetniške dejavnosti, saj jo v glavnem 
vodijo MSP. Lizbonska pogodba priznava 
pomen turizma in poudarja posebna znanja 
Unije na tem področju, ki dopolnjujejo 
ukrepe držav članic. Program bi moral 
podpirati pobude na področju turizma, kjer 
je mogoče dokazati jasno dodano vrednost
na ravni Unije, zlasti pri zagotavljanju 
podatkov in analize, pri oblikovanju 
skupnih standardov kakovosti in pri 
izmenjavi najboljših praks.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 6 (3))

Obrazložitev
Pobude na področju turizma bodo upravičene do podpore iz programa, kadar bo mogoče 
dokazati dodano vrednost za EU, enako kot vsak drug sektor z visokim deležem MSP in 
bistvenim prispevkom k BDP. Vendar je turizem tu izpostavljen zato, ker je bilo to področje z 
Lizbonsko pogodbo pred kratkim vključeno med deljene pristojnosti EU.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Komisija bi morala poleg ukrepov, 
ki so vključeni v delovni program, redno 
sprejemati podporne ukrepe za 
spodbujanje konkurenčnosti podjetij 
Unije. Poleg analize in oblikovanja politik 
bi morali taki ukrepi vključevati zlasti 
ocene učinka ukrepov Unije, ki so posebej 
pomembni za konkurenčnost podjetij, 
zlasti MSP. Ocene učinka bi morale 
obravnavati učinek predloga politike na 
konkurenčnost podjetij ob upoštevanju 
vplivov predloga na stroške poslovanja, na 
zmogljivost zadevnih sektorjev za 
inoviranje in na njihovo mednarodno 
konkurenčnost („preverjanje 
konkurenčnosti“). Poleg tega bi moral biti 
v ocene učinka vključen tudi poseben 
razdelek o MSP, ki bi vključeval 
predhodno oceno podjetij, ki bodo 
verjetno občutila vpliv, oceno vpliva na 
MSP (analiza stroškov in koristi) in 
ukrepe za ublažitev, če je to ustrezno 
(„test MSP“). Test MSP bi moral biti 
posebej osredotočen na mikro podjetja.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 11(1c))

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Program bi moral opredeliti ukrepe za 
cilje, skupni finančni okvir za doseganje 
teh ciljev, različne načine izvajanja 
ukrepov ter določbe glede spremljanja in 
ocenjevanja ter zaščite finančnih interesov 
Unije.

(19) Program bi moral opredeliti ukrepe za 
cilje, skupni finančni okvir za doseganje 
teh ciljev, različne načine izvajanja 
ukrepov ter določbe glede spremljanja in 
ocenjevanja ter zaščite finančnih interesov 
Unije. Komisija bi morala v sodelovanju s 
strokovnjaki in zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno s 
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predstavniškimi organizacijami MSP, 
oblikovati nabor kazalnikov uspešnosti, ki 
bi predstavljali podlago za oceno tega, v 
kolikšni meri so ukrepi v okviru programa 
prispevali k doseganju ciljev programa.

Or. en

(Glej predlog spremembe k členu 12(5))

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Dopolnjevati bi moral druge programe 
Unije in obenem potrditi, da mora vsak 
instrument delovati v skladu z lastnimi 
posebnimi postopki. Tako isti upravičeni 
stroški ne bodo dvojno financirani. Da bi 
program ustvaril dodano vrednost in močan 
vpliv finančnih sredstev Unije, je treba 
razviti tesne sinergije med programom,
drugimi programi Unije in strukturnimi 
skladi.

(20) Dopolnjevati bi moral druge programe 
Unije in obenem potrditi, da mora vsak 
instrument delovati v skladu z lastnimi 
posebnimi postopki. Tako isti upravičeni 
stroški ne bodo dvojno financirani. Da bi 
program ustvaril dodano vrednost in močan 
vpliv finančnih sredstev Unije, je treba 
razviti tesne sinergije med programom ter
drugimi programi Unije, zlasti programom 
Obzorje 2020 – novim okvirnim 
programom za raziskave in inovacije za 
obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: 
Obzorje 2020), in strukturnimi skladi.

Or. en

(Glej predloge sprememb k členom 14, 14a in 14b)

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Sporazum o Evropskem 
gospodarskem prostoru in protokoli k 
pridružitvenim sporazumom predvidevajo 
sodelovanje zadevnih držav v programih 
Unije. Treba je omogočiti sodelovanje 

(24) Sporazum o Evropskem 
gospodarskem prostoru in protokoli k 
pridružitvenim sporazumom predvidevajo 
sodelovanje zadevnih držav v programih 
Unije. Treba je omogočiti sodelovanje 
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ostalih tretjih držav, če to dovoljujejo 
sporazumi in postopki.

ostalih tretjih držav, če to dovoljujejo 
sporazumi in postopki. Sodelovanje v 
programu bi morali omogočiti tudi 
subjektom, ki so ustanovljeni v drugih 
tretjih držav, vendar načeloma ne bi smeli 
prejemati finančnih prispevkov Unije.

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program prispeva k naslednjim splošnim 
ciljem, pri čemer poseben poudarek 
namenja posebnim potrebam MSP na 
evropski in svetovni ravni:

1. Program prispeva k naslednjim splošnim 
ciljem, pri čemer poseben poudarek 
namenja posebnim potrebam MSP v Uniji:

Or. en

Obrazložitev
Program bi se moral osredotočati ne le na MSP s čezmejnim delovanjem, temveč tudi na 
MSP, ki delujejo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, če ustvarjajo dokazano dodano 
vrednost EU. Dodana vrednost EU lahko pomeni tudi odpravo tržnih nepopolnosti, ki jih 
države članice ne morejo odpraviti same, npr. zagotavljanje finančnih sredstev, ki jih države 
članice ne morejo zagotoviti.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečati konkurenčnost in trajnost 
podjetij Unije, vključno s sektorjem 
turizma;

(a) povečati trajnostno konkurenčnost 
podjetij Unije, zlasti MSP;

Or. en

Obrazložitev

Konkurenčnosti in trajnosti ne gre razumeti kot neodvisna cilja, saj je konkurenčnost 
dolgoročno odvisna od trajnosti in bi morale politike temeljiti na dolgoročni strategiji. 
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Program bi se moral osredotočiti na MSP, ki predstavljajo približno 99 % podjetij Unije. Ta 
program ne bi smel razlikovati med različnimi sektorji, zato ni ustrezno izpostavljati sektor 
turizma med splošnimi cilji.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) z večjo konkurenčnostjo MSP Unije v 
primerjavi s konkurenčnostjo MSP 
glavnih tekmecev zunaj Unije,

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rastjo industrijske proizvodnje Unije v
okolju prijaznih industrijah;

(b) povečanjem števila MSP Unije, ki 
ponujajo okolju prijazne proizvode ali 
storitve,

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) produktivnostjo virov v industriji 
Unije,

Or. en

Obrazložitev

Ta kazalnik je bil vključen v poglavje 5 Poročila o evropski konkurenčnosti za leto 2011 
(podatke zagotavlja Eurostat).
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Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) energijsko intenzivnostjo industrije 
Unije,

Or. en

Obrazložitev
Ta kazalnik je bil vključen v poglavje 5 Poročila o evropski konkurenčnosti za leto 2011 
(podatke zagotavlja Eurostat).

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) in ravnjo prometa MSP. (e) in rastjo števila ustanovitev in 
prenosov MSP ter upadom števila stečajev 
MSP,

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) večjim deležem državljanov Unije, ki 
bi se odločili za samozaposlitev.

Or. en
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Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Podrobnosti glede merjenja in ciljev 
učinkovitosti za kazalnike, ki so omenjeni 
v odstavku 2 tega člena, so navedene v 
Prilogi I.

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati okvirne pogoje za 
konkurenčnost in trajnost podjetij Unije, 
vključno s sektorjem turizma;

(a) izboljšati okvirne pogoje za trajnostno 
konkurenčnost podjetij EU;

Or. en

(Glej predloge sprememb k členu 2(1)(a))

Obrazložitev
Konkurenčnosti in trajnosti ne gre razumeti kot neodvisna cilja, saj je konkurenčnost 
dolgoročno odvisna od trajnosti in bi morale politike temeljiti na dolgoročni strategiji. Ta 
program ne bi smel razlikovati med različnimi sektorji, zato ni ustrezno izpostavljati sektor 
turizma med posebnimi cilji.

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ukrepi v okviru posebnih ciljev 
prispevajo k izvajanju sporočila Komisije 
z dne 25. junija 2008 z naslovom „Najprej 
pomisli na male“ – „Akt za mala podjetja“ 
za Evropo („Akt za mala podjetja“).
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Or. en

Obrazložitev

Pri izvajanju ukrepov v okviru programa je treba posebno pozornost posvetiti desetim 
načelom Akta za mala podjetja, ki prvič uvajajo celovit okvir politik za EU in njene države 
članice, ki naj jih pri oblikovanju in izvajanju politik vodi pristop „najprej pomisli na male“.

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni okvir za izvajanje programa 
znaša 2,522 milijard EUR, od tega pa bo 
približno 1,4 milijarde EUR namenjenih 
finančnim instrumentom.

1. Finančni okvir za izvajanje programa 
znaša [2,522 milijard EUR], od tega pa bo 
najmanj 55,5 % namenjenih finančnim 
instrumentom. Komisija lahko spremeni 
prag 55,5 %, kadar ponudba finančnih 
sredstev v okviru teh finančnih 
instrumentov presega povpraševanje.

Or. en

Obrazložitev
Končni znesek bo dodeljen pozneje in je odvisen od rezultatov pogajanj o večletnem 
finančnem okviru. Ob upoštevanju prekomernega povpraševanja in velikih učinkov vzvoda 
poročevalec predlaga, da se vsaj 55,5 % proračuna programa nameni za finančne 
instrumente. Če pa bi v nasprotju z vsemi pričakovanji ponudba finančnih instrumentov 
vendarle presegla povpraševanje, bi morala imeti Komisija možnost, da spremeni ta prag 
55,5 %.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni okvir, ki ga določa ta uredba, 
lahko krije tudi stroške, povezane s 
pripravljalnimi dejavnostmi in dejavnostmi 
spremljanja, nadzora, revizije in 
ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje 
programa in uresničitev njegovih ciljev, 
zlasti študijami, sestanki strokovnjakov, 
ukrepi na področju obveščanja in 

2. Finančni okvir, ki ga določa ta uredba, 
lahko krije tudi stroške, povezane s 
pripravljalnimi dejavnostmi in dejavnostmi 
spremljanja, nadzora, revizije in 
ocenjevanja, ki so potrebne za upravljanje 
programa in uresničitev njegovih ciljev, 
zlasti s:
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sporočanja, vključno s sporočanjem znotraj 
družb o političnih prednostih Unije, če so 
povezani s splošnimi cilji te uredbe, stroški 
v zvezi z omrežji IT, ki so povezani z 
obdelavo in izmenjavo informacij, skupaj z 
vsemi drugimi stroški za tehnično in 
upravno pomoč, ki jih ima Komisija pri 
upravljanju tega programa.

– študijami,
– sestanki strokovnjakov,

– ukrepi na področju obveščanja in 
sporočanja, vključno s sporočanjem znotraj 
družb o političnih prednostih Unije, če so 
povezani s splošnimi cilji te uredbe,

– stroški v zvezi z omrežji IT, ki so 
povezani z obdelavo in izmenjavo 
informacij,
– drugimi stroški za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju 
tega programa.

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če pogoji iz navedenega odstavka niso 
izpolnjeni ali če se navedene države 
odločijo, da ne bodo sodelovale v 
programu, lahko v ukrepih iz te uredbe 
sodelujejo subjekti, ki imajo sedež v 
državah iz odstavka 1 ali subjekti, ki imajo 
sedež v ostalih tretjih državah.

2. Kateri koli subjekt s sedežem v državi iz 
odstavka 1 lahko sodeluje v delih 
programa, v katerih sodeluje zadevna 
država pod pogoji, določenimi v ustreznih 
sporazumih iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Takšni subjekti niso upravičeni do 
finančnih prispevkov Unije, razen kadar 
je to nujno za program, zlasti v zvezi s 
konkurenčnostjo in dostopom podjetij 
Unije na trg. Navedena izjema ne velja za 
subjekte, ki ustvarjajo dobiček.

črtano

Or. en

(Glej člen 5a (novo))

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Sodelovanje subjektov iz nesodelujočih 

držav
1. Subjekti s sedežem v državi iz člena 5 
lahko sodelujejo v delih programa, četudi 
v teh delih zadevna država ne sodeluje. V 
ukrepih iz tega programa lahko sodelujejo 
tudi subjekti, ki imajo sedež v drugih 
tretjih državah.
2. Subjekti iz odstavka 1 niso upravičeni 
do finančnih prispevkov Unije – razen 
kadar je to za program bistveno –, zlasti 
glede konkurenčnosti in dostopa do trgov 
za podjetja Unije. Navedena izjema ne 
velja za pridobitne subjekte.

Or. en

(Glej člen 5(2))

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija podpira ukrepe za izboljšanje 
in povečanje konkurenčnosti in trajnosti
podjetij Unije, zlasti pa MSP, da bi 
povečala učinkovitost, skladnost in 
doslednost nacionalnih politik, ki podpirajo 
konkurenčnost, trajnost in rast podjetij v 
Evropi.

1. Komisija podpira ukrepe za izboljšanje 
okvirnih pogojev za trajnostno 
konkurenčnost podjetij Unije, zlasti pa 
MSP, da bi povečala učinkovitost, 
skladnost in doslednost nacionalnih politik, 
ki podpirajo trajnostno konkurenčnost in 
rast podjetij v Evropi, v skladu z načeli 
Akta za mala podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Pri izvajanju ukrepov v okviru programa je treba posebno pozornost posvetiti desetim 
načelom Akta za mala podjetja, ki prvič uvajajo celovit okvir politik za EU in njene države 
članice, ki naj jih pri oblikovanju in izvajanju politik vodi pristop „najprej pomisli na male“.

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe za izboljšanje oblikovanja, 
izvajanja in ocenjevanja politik, ki vplivajo 
na konkurenčnost in trajnost podjetij, 
vključno z odzivanjem na nesreče, ter za 
zagotovitev razvoja ustreznih 
infrastruktur, grozdov in poslovnih mrež 
svetovnega razreda, okvirnih pogojev in
razvoja trajnostnih proizvodov, storitev in 
procesov;

(a) ukrepe za izboljšanje oblikovanja, 
izvajanja in ocenjevanja politik, ki vplivajo 
na trajnostno konkurenčnost podjetij, ter
za podpiranje poslovnih mrež, 
nadnacionalnega delovanja grozdov in 
razvoja trajnostnih proizvodov, storitev in 
procesov;

Or. en

Obrazložitev
Treba je jasno opredeliti, da bi v okviru Programa za konkurenčnost podjetij in MSP 
(COSME) financirali samo nadnacionalno sodelovanje grozdov, medtem ko se drugi vidiki 
delovanja grozdov financirajo v okviru programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podporo oblikovanju politike o MSP in 
sodelovanju med oblikovalci politike, zlasti 
zato, da bi bili programi ter ukrepi za MSP 
dostopnejši.

(c) podporo oblikovanju politike o MSP, ki 
temelji na dokazih, in sodelovanju med 
oblikovalci politike in s predstavniškimi 
organizacijami MSP, zlasti zato, da bi bili 
programi ter ukrepi za MSP dostopnejši, 
upravno breme zanje pa manjše.

Or. en

Obrazložitev
Razvoj politik o MSP bi moral temeljiti na dejstvih in po možnosti na prispevkih 
predstavniških organizacij MSP. Morda bo treba zato podpreti dejavnosti predstavniških 
organizacij MSP z namenom zbiranja podatkov. Politika o MSP bi morala omogočati lažji 
dostop MSP do programov in ukrepov, poleg tega pa bi se morala osredotočati na zmanjšanje 
upravnega bremena, ki nastaja zaradi zakonodaje EU in prenosa te zakonodaje v nacionalno 
zakonodajo.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko podpre pobude, ki 
spodbujajo nastanek konkurenčnih 
sektorjev na podlagi medsektorskih 
dejavnosti na področjih, za katera je 
značilen velik delež MSP in ki močno 
prispevajo k BDP Unije. Takšne pobude 
spodbujajo razvoj novih trgov in oskrbo z 
blagom in storitvami na podlagi 
najkonkurenčnejših poslovnih modelov ali 
spremenjenih vrednostnih verig. 
Vključujejo pobude za povečanje 
produktivnosti, učinkovitosti virov, 
trajnosti in socialne odgovornosti 
gospodarskih družb.

3. Komisija podpira medsektorske pobude, 
ki spodbujajo nastanek konkurenčnih 
sektorjev. Takšne pobude spodbujajo 
razvoj novih trgov in oskrbo z blagom in 
storitvami na podlagi najkonkurenčnejših 
poslovnih modelov, izboljšanih proizvodov 
in procesov, spremenjenih organizacijskih 
struktur ali spremenjenih vrednostnih 
verig. Vključujejo pobude za povečanje 
produktivnosti, trajnosti, zlasti učinkovite 
rabe virov in energije, in socialne 
odgovornosti gospodarskih družb.
Komisija lahko podpira tudi temu 
namenjene dejavnosti v specifičnih 
sektorjih, ki jih zaznamuje velik delež 
MSP in ki veliko prispevajo k BDP Unije, 
npr. v sektorju turizma, kjer je mogoče 
dokazati dodano vrednost na ravni Unije.

Or. en
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Obrazložitev
Glede na omejena sredstva v okviru programa bi se morali podporni ukrepi osredotočati na 
medsektorske pobude, ki prinašajo koristi kar najširšemu krogu MSP (npr. razvoj e-znanj v 
MSP). Poleg konkurenčnih poslovnih modelov in spremenjenih vrednostnih verig lahko k 
nastanku konkurenčnih sektorjev prispevajo izboljšani proizvodi in procesi ter spremenjene 
organizacijske strukture. Komisija bi morala imeti možnost, da podpre pobude v specifičnih 
sektorjih, če so izpolnjeni pogoji za to.

Predlog spremembe 39
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 ustanavljanje, razvoj in rast 
podjetij, prenose podjetij ter drugo 
možnost.

Or. en

Obrazložitev
Poslovno okolje, ki je naklonjeno podjetništvu, mora zagotavljati dobre okvirne pogoje za vse 
situacije, s katerimi se soočajo podjetniki. To vključuje ne le fazo rasti, temveč tudi 
ustanavljanja, prenosa in stečaja (druga možnost). Prenosi podjetij so pomembni za rast in 
razvoj MSP. Zaradi pomanjkljivosti v sistemu prenosov podjetij je vsako leto ogroženih 
150.000 podjetij in 600.000 delovnih mest. Ta program bi moral odpraviti to tržno 
nepopolnost.

Predlog spremembe 40
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.

Or. en
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Obrazložitev

Omejena sredstva v okviru programa bi morali nameniti predvsem najustreznejšim 
kategorijam podjetnikov.

Predlog spremembe 41
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 prenosa ter dopolnjujejo finančne 
instrumente za MSP, ki jih države članice 
uporabljajo 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 ali 
regionalni ravni. Cilj takšnih ukrepov je 
spodbuditi zagotavljanje tako lastniškega 
kot dolžniškega kapitala.

Or. en

Obrazložitev
Prenosi podjetij so pomembni za rast in razvoj MSP, omogočajo novo življenje podjetja ter 
ohranjanje vrednosti in delovnih mest. „Zaradi pomanjkljivosti v sistemu prenosov podjetij je 
vsako leto ogroženih 150.000 podjetij in 600.000 delovnih mest“ (študija Evropske komisije o 
poslovni dinamiki, 2011). S finančnimi instrumenti bi lahko prispevali k odpravi te tržne 
nepopolnosti, pri čemer bi ti instrumenti dopolnjevali podporne ukrepe na nacionalni ali 
regionalni ravni.

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

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 

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 
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pomaga MSP, da internacionalizirajo svoje 
dejavnosti v skladu s pravom Unije.

pomaga MSP, da internacionalizirajo svoje 
dejavnosti v skladu s pravom Unije.
Komisija lahko ob upoštevanju 
povpraševanja na trgu in po posvetovanju 
z zadevnimi zainteresiranimi stranmi, 
vključno s predstavniškimi organizacijami 
MSP, razišče možnosti za razvoj drugih 
inovativnih finančnih instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti možnost, da se odzove na nove razmere na področju finančnih 
instrumentov in na spreminjajoče se potrebe MSP. Pri tem bi morala izhajati iz strokovnega 
znanja zadevnih zainteresiranih strani, vključno s predstavniškimi organizacijami MSP.

Predlog spremembe 43
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.

Or. en

Obrazložitev

Zavoljo jasnosti bi morali besedilo Priloge II zapisati v obliki členov.

Predlog spremembe 44
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. en
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Člen 1a (novo)

Obrazložitev

Poročevalec priporoča vključitev posebnega člena o mreži Enterprise Europe Network, v 
katerem bi podrobneje opisali njene naloge.

Predlog spremembe 45
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 podpira ukrepe za izboljšanje 
dostopa MSP na enotni trg, ki vključujejo 
zagotavljanje informacij in ozaveščanje.

Or. en

Predlog spremembe 46
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 z obveščanjem 
o standardih, priložnostih v okviru 
javnega naročanja in pravicah
intelektualne lastnine v prednostnih tretjih 
državah.

Ti ukrepi dopolnjujejo, ne pa podvajajo 
dejavnosti držav članic na tem področju. 
Pred uvedbo novih ukrepov se Komisija 
posvetuje s predstavniškimi 
organizacijami MSP ter pripravi seznam 
obstoječih podpornih storitev v tretjih 
državah in posebnih potreb MSP.

Or. en
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Obrazložitev
Medtem ko se poročevalec strinja, da je treba v okviru tega programa uvesti posebne ukrepe 
za spodbujanje dostopa MSP do trgov zunaj Unije, pa meni, da je treba preprečiti podvajanje 
dejavnosti držav članic. Zato bi se morala Komisija posvetovati s predstavniškimi 
organizacijami MSP ter pripraviti seznam obstoječih podpornih storitev v tretjih državah in 
posebnih potreb MSP, preden predlaga nove ukrepe.

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Enterprise Europe Network

1. Komisija še naprej podpira mrežo 
Enterprise Europe Network („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 
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MSP pripraviti seznam različnih struktur 
upravljanja in vzorcev uporabe v državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev
Zagotoviti je treba ustrezno pravno podlago za mrežo European Enterprise Network. V tem 
členu in Prilogi IIa (novo) so podrobno opisane naloge mreže, podobno kot v programu za 
konkurenčnost in inovativnost. Mreži European Enterprise Network bi morali omogočiti, da 
izvaja dejavnosti v imenu in s sredstvi drugih programov EU, kot bo veljalo v primeru 
programa Obzorje 2020. Zdi se, da se v nekaterih državah članicah soočajo s težavami pri 
upravljanju in sprejemanju mreže. Da bi rešili te težave, je treba najprej zbrati informacije o 
obstoječem stanju.

Predlog spremembe 48
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 
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.

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 na podlagi predhodnega 
posvetovanja z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi, vključno s predstavniškimi 
organizacijami MSP. V letne delovne 
programe se vključijo tudi 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 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.

Or. en

Obrazložitev
Komisija bi se morala pri oblikovanju strateških ciljev letnega delovnega programa 
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posvetovati z zadevnimi zainteresiranimi stranmi, vključno s predstavniškimi organizacijami 
MSP. Tako bi ukrepi, ki se financirajo v okviru tega programa, ustrezali potrebam ključne 
ciljne skupine tega programa, tj. MSP.

Predlog spremembe 49
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) sistematičnimi ocenami učinka ukrepov 
Unije, ki so še zlasti pomembni za 
konkurenčnost podjetij, predvsem MSP, 
pri čemer se posebna pozornost nameni 
mikro podjetjem, da bi se opredelila 
področja obstoječe zakonodaje, ki jo je 
treba poenostaviti, ali področja, na katerih 
je treba predlagati nove zakonodajne 
ukrepe;

Or. en

Obrazložitev

V ocenah učinka bi morali sistematično ocenjevati vpliv predlogov politik na konkurenčnost 
podjetij („preverjanja konkurenčnosti“). Poleg tega bi morale vključevati poseben razdelek o 
MSP (test MSP) in se posebej osredotočati na mikro podjetja. Medtem ko je namen Akta za 
mala podjetja izboljšati poslovno okolje za vsa MSP, obstaja zavedanje, da so potrebne 
posebne pobude in trajna prizadevanja, da bi najmanjšim evropskim podjetjem omogočili, da 
uresničijo svoj dejanski potencial.

Predlog spremembe 50
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, industrijske politike 
in ukrepov, povezanih s konkurenčnostjo;

Or. en

Obrazložitev
Pri vrednotenju zakonodaje bi morali posebej upoštevati MSP, ki predstavljajo približno 
99 % podjetij v Uniji.
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Predlog spremembe 51
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 
zvezi s podnebnimi spremembami, in sicer 
do te mere, da zbiranje teh podatkov ne 
ustvarja neupravičenega upravnega 
bremena za MSP.

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 osnovne 
informacije o upravičencih do sredstev in 
anonimne osnovne informacije o prosilcih 
za sredstva, če so te na voljo. Poročilo 
vsebuje tudi informacije o znesku porabe, 
povezane s podnebjem, in vplivu podpore 
na cilje v zvezi s podnebnimi 
spremembami, in sicer do te mere, da 
zbiranje teh podatkov ne ustvarja 
neupravičenega upravnega bremena za 
MSP.

Or. en

Obrazložitev
Informacije o upravičencih do sredstev in prosilcih za sredstva bi bile koristne pri 
vrednotenju sredstev, ki se dodelijo v okviru programa.

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pripravi se poročilo o vrednotenju v 
zvezi z dolgoročnimi vplivi in trajnostjo 
učinkov ukrepov, ki jih je treba upoštevati 
pri odločitvi o možni prenovitvi, 
spremembi ali prekinitvi naslednjega 
ukrepa.

4. Pripravi se naknadno poročilo o 
vrednotenju v zvezi z dolgoročnimi vplivi 
in trajnostjo učinkov ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 53
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. Komisija v sodelovanju s strokovnjaki 
in zadevnimi zainteresiranimi stranmi, 
vključno s predstavniškimi organizacijami 
MSP, pripravi ključne kazalnike 
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

Obrazložitev
Pri razvoju ustreznih in zanesljivih kazalnikov bi morali uporabiti prispevke strokovnjakov in 
zadevnih zainteresiranih strani, vključno z organizacijami MSP, da ne bi ustvarjali 
nesorazmernih bremen za MSP pri poročanju.

Predlog spremembe 54
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 fazah 
ustanavljanja, rasti in prenosa lažji dostop 
do finančnih sredstev. Finančni instrumenti 
vključujejo kapitalsko in jamstveno shemo 
za posojila. Dodelitev sredstev za različne 
sheme temelji na povpraševanju na trgu, 
pri čemer se upoštevajo mnenja 
predstavniških organizacij MSP.

Or. en

Obrazložitev
Ker se lahko pogoji na trgu hitro spremenijo, je treba ohraniti veliko mero prožnosti pri 
dodeljevanju sredstev za kapitalsko shemo in jamstveno shemo za posojila. Predstavniške 
organizacije MSP lahko ponudijo dragocen prispevek pri odločanju Komisije v zvezi s tem in 
se je treba zato posvetovati z njimi.
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Predlog spremembe 55
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 56
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kapitalska shema in jamstvena shema 
za posojila dopolnjujeta uporabo 
finančnih instrumentov za MSP s strani 
držav članic v okviru kohezijske politike 
in v okviru nacionalnih programov 
spodbud.

Or. en

Obrazložitev
Zavoljo jasnosti bi morali to besedilo prenesti iz Priloge II v člen 14. Poleg tega bi morali 
shemi dopolnjevati tudi finančne instrumente za MSP v okviru nacionalnih programov 
spodbud.

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev
Zavoljo jasnosti bi morali to besedilo prenesti iz Priloge II v člen 14.

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kapitalska shema in jamstvena shema 
za posojila sta skladni z določbami o 
finančnih instrumentih v Uredbi Sveta 
(ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti1, in v delegiranem aktu, ki 
nadomešča izvedbena pravila.
______________
1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Zavoljo jasnosti bi morali to besedilo prenesti iz Priloge II v člen 14.

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Prihodki in povračila, povezana z 
drugim okvirom pomoči za hitro rastoča 
in inovativna MSP v skladu s Sklepom 
št. 1639/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi 
Okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije (2007–2013)1, se pripišejo 
finančnim instrumentom tega programa.

______________
1 UL L 310, 9. 11. 2006, str. 15.

Or. en

Obrazložitev
Zavoljo jasnosti bi morali to besedilo prenesti iz Priloge II v člen 14. Prihodki in povračila, 
povezana z GIF 2, se pripišejo finančnim instrumentom tega programa.

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Finančni instrumenti za MSP se 
izvajajo v skladu z ustreznimi predpisi 
Unije o državni pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Zavoljo jasnosti bi morali to besedilo prenesti iz Priloge II v člen 14.

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Izvajanje finančnih instrumentov v 
okviru programa se tesno usklajuje s 
kapitalsko shemo in jamstveno shemo za 
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posojila v okviru programa Obzorje 2020, 
da bi oblikovali enoten okvir za MSP in 
posrednike.

Or. en

Obrazložitev
Poročevalca skrbi, da bi lahko s predvidenim ločevanjem Programa za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME) in programa Obzorje 2012 povzročili dodatno neučinkovitost in 
upravno breme. Zato je ključno, da se sheme v okviru obeh programov dejansko izvajajo kot 
del enega samega instrumenta, do katerega lahko MSP in posredniki dostopijo na enem 
mestu.

Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
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 
tistim, ki poslujejo v tujini, obenem pa ima 
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 
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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) naložbe 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 
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. en
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Obrazložitev
Zavoljo jasnosti bi morali določbe o kapitalski shemi za rast vključiti v člen. Z dodatno 
omembo skladov skladov v odstavku 1 je pojasnjeno, da je mogoče v okviru programa za 
konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) ter programa Obzorje 2020 zagotoviti skupno 
podporo za financiranje čezmejnih skladov skladov tveganega kapitala. Podpora iz kapitalske 
sheme za rast bi morala zajemati tudi zasebne sklade skladov, da bi pritegnili več vlagateljev 
iz zasebnega sektorja (odstavek 3(b)). V okviru kapitalske sheme za rast bi bilo treba 
omogočiti tudi zagotavljanje shema za sovlaganja s poslovnimi angeli.

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Člen 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14b
Jamstvena shema za posojila

1. 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.
2. Jamstvena shema za posojila se izvaja 
kot del enotnega dolžniškega finančnega 
instrumenta, ki podpira rast ter raziskave 
in inovacije podjetij EU, uporablja pa 
enak izvedbeni mehanizem kot jamstvena 
shema za raziskave in inovacije, ki temelji 
na povpraševanju MSP in ki bo 
oblikovana v okviru programa 
Obzorje 2020 (RSI II). Zagotovi se, da so 
do sredstev v okviru instrumenta RSI II 
upravičeni vsi nacionalni posredniki.
3. Jamstveno shemo za posojila 
sestavljajo:
(a) dolžniško financiranje na osnovi 
kreditnih jamstev, tudi prek podrejenih in 
konzorcijskih posojil ali zakupa, ki 
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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, ki sprosti dodatno 
dolžniško financiranje za MSP v okviru 
ustreznih dogovorov o delitvi tveganja s 
ciljnimi institucijami. Podpora za takšne 
transakcije je pogojena z zavezo institucij 
izvora, da občuten delež posledične 
likvidnosti ali sproščenega kapitala v 
razumnem časovnem obdobju uporabijo 
za nova posojila za MSP. Znesek tega 
novega dolžniškega financiranja se 
izračuna glede na znesek zajamčenega 
tveganja portfelja. Pogajanja o tem 
znesku in časovnem obdobju potekajo z 
vsako institucijo izvora posebej.
4. Razen v primeru posojil v olistinjenih 
portfeljih, jamstvena shema za posojila 
pokriva posojila do zneska 150 000 EUR 
in z najmanjšo ročnostjo 12 mesecev. 
Jamstvena shema za posojila pokriva tudi 
posojila v zneskih nad 150 000 EUR in z 
najmanjšo ročnostjo 12 mesecev, kadar 
MSP ne izpolnjujejo pogojev, da bi bila 
upravičena do sredstev iz okvira dolžniške 
sheme za MSP v sklopu programa 
Obzorje 2020. Finančni posredniki pa 
morajo dokazati, ali je MSP upravičeno 
do sredstev iz okvira dolžniške sheme za 
MSP v sklopu programa Obzorje 2020 ali 
ne.

5. Jamstvena shema za posojila se 
oblikuje tako, da bo možno poročati o 
MSP, ki so prejela podporo, tako v smislu 
števila kot obsega posojil.

Or. en

Obrazložitev
Obstaja praznina pri financiranju posojil MSP v zneskih nad 150.000 EUR, zlasti za prenose 
podjetij, ki jo je treba po mnenju poročevalca odpraviti v okviru jamstvene sheme za posojila. 
Da bi lahko neinovativna podjetja koristila jamstva za posojila v zneskih nad 150.000 EUR, 
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poročevalec predlaga, naj jamstvena shema za posojila pokriva tudi posojila v zneskih nad 
150.000 EUR, kadar MSP ne izpolnjujejo pogojev, da bi bila upravičena do sredstev iz okvira 
dolžniške sheme za MSP v sklopu programa Obzorje 2020. Instrument za porazdelitev 
tveganja (RSI II) bi moral biti na voljo vsem nacionalnim posrednikom, kar v primeru RSI I 
očitno ne drži.

Predlog spremembe 64
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. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 18 sprejema delegirane akte v 
zvezi s spremembami kazalnikov iz člena 
2(2) in Priloge I, spremembami 
proračuna za finančne instrumente iz 
člena 4(1) in spremembami samih 
finančnih instrumentov iz členov 14, 14a 
in 14b, 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.

Or. en

(Glej člene 4(1), 14, 14a (novo), 14b (novo))
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Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga I – Splošni cilj – točka 1

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 zunaj Unije (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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2009: -3,1 %

zmanjšanje upravnega bremena za MSP (št. dni za 
ustanovitev novega podjetja in stroški ustanovitve)

Število dni za ustanovitev novega MSP v letu 2011: 
6,5 delovnih dni Strošek ustanovitve: 379 EUR

zmanjšanje števila dni za ustanovitev novega MSP: 
3 delovni dnevi v letu 2020. Strošek ustanovitve: 
100 EUR1

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

2000: 0,18, 2005: 0,17, 2008: 0,16 2020:

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

povečanje števila 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“

Or. en

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga I – Splošni cilj – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Splošni cilj: 2. Spodbuditi kulturo podjetništva in podpreti ustanavljanje in rast MSP
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Kazalnik učinka Trenutno stanje Dolgoročni cilj in mejnik (2020)
rast MSP v smislu dodane vrednosti in števila 
zaposlenih

leta 2010 so MSP ustvarila več kot 58 % skupnega 
prometa EU (BDV);

4-odstotno letno povečanje bruto dodane vrednosti 
MSP; 

povratne informacije od MSP in drugih končnih 
upravičencev o dodani vrednosti, uporabnosti in 
ustreznosti programa (ki jih je treba izmeriti v 
ocenah programa), pridobljene prek mreže 
Enterprise Europe Network in spletnih raziskav

skupno število zaposlenih v MSP: 87,5 milijona (67 % 
delovnih mest v zasebnem sektorju v EU)

1-odstotna letno povečanje števila zaposlenih v MSP

raven prometa MSP (zagoni in ugašanje) 78-odstotno zadovoljstvo in pozitivne povratne 
informacije o dodani vrednosti mreže Enterprise 
Europe Network

več kot 80-odstotno zadovoljstvo glede dodane 
vrednosti mreže Enterprise Europe Network

Predlog spremembe Parlamenta
Splošni cilj: 2. Spodbuditi kulturo podjetništva in podpreti ustanavljanje in rast MSP
Kazalnik učinka Trenutno stanje Dolgoročni cilj in mejnik (2020)
rast MSP v smislu dodane vrednosti (Eurostat) leta 2010 so MSP ustvarila več kot 58 % skupnega 

prometa EU (BDV);
4-odstotno letno povečanje bruto dodane vrednosti 
MSP; 

stopnja zaposlenosti MSP (Eurostat) skupno število zaposlenih v MSP v letu 2010: 
87,5 milijona (67 % delovnih med v zasebnem sektorju 
v EU)

1-odstotno letno povečanje števila zaposlenih v MSP

stopnja fluktuacije MSP (povečanje zagonov in 
prenosov, upad ugašanja)

(dopolniti) (dopolniti)

povečanje deleža državljanov Unije, ki bi se 
odločili za samozaposlitev

podatki iz let 2007 in 2009 so nespremenjeni in 
dosegajo 45 %

povečanje deleža državljanov Unije, ki bi se odločili za 
samozaposlitev, na 50–55 %

Or. en
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Predlog spremembe 67

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 
prijazni proizvodi, ki so gospodarni z viri.

Predlog spremembe Parlamenta
Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za trajnostno konkurenčnost podjetij Unije, zlasti MSP
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (2017) Dolgoročni cilj (2020)
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Dejavnosti za izboljšanje 
konkurenčnosti 
cilj neto zmanjšanja upravnih 
bremen

Komisija je na 13 posebnih področjih 
politike opredelila do 31 % upravnih 
bremen za podjetja Unije.

Neto upravna bremena je treba zmanjšati 
za 12 % v okviru vse obstoječe in nove 
zakonodaje Unije, ki zadeva podjetja 
Unije.

Neto upravna bremena je treba 
zmanjšati za 25 % v okviru vse 
obstoječe in nove zakonodaje Unije, ki 
zadeva podjetja Unije.

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.

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.

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 15 preverjanj ustreznosti, cilj 
pa so boljša ureditev.

povečanje števila držav članic, ki 
uporabljajo preverjanje 
konkurenčnosti: 

število držav članic, ki uporabljajo 
preverjanje konkurenčnosti: 0

število držav članic, ki uporabljajo 
preverjanje konkurenčnosti: 10

število držav članic, ki uporabljajo 
preverjanje konkurenčnosti: 28

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.

Veliko število podjetij spremlja svojo 
uspešnost, uporablja sisteme ravnanja 
z okoljem.

Or. en



PE489.639v03-00 48/68 PR\905001SL.doc

SL

Predlog spremembe 68

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 trajnostno konkurenčnost podjetij Unije, zlasti MSP
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 leta 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 (2017) Dolgoročni cilj (2020)
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

število držav članic, ki uporabljajo test 
MSP: 28 DČ

večja vseevropska medijska 
pozornost za evropsko nagrado za 
podjetništvo z medijskimi 

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

število medijskih objav/člankov v vseh 
državah članicah: 80

število medijskih objav/člankov v vseh 
državah članicah: 100
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objavami/članki v vseh državah 
članicah

Or. en

Predlog spremembe 69

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

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
Novi poslovni okviri
število novih proizvodov/storitev na trgu Ta dejavnost je bila do zdaj omejena na omejeno 

analitično delo.
V letu 2017 naj bi bilo skupaj 5 novih 
proizvodov/storitev (to število naj bi se povečalo na 
15 v letu 2018 in 25 v letu 2019).

raven dodatnega izvoza in ustrezni denarni zneski V zvezi z izvozom v letu 2017 še ni pričakovati 
vpliva. Delež izvoza prve generacije sodelujočih MSP 
se bo pokazal leta 2018, cilj pa je 20-odstotno 
povečanje.

povratne informacije zainteresiranih strani o 
kakovosti in dodani vrednosti dejavnosti

V raziskavi, ki bo opravljena konec leta 2017, se bo 
pri najmanj 70 % MSP, ki bodo sodelovala v 
letu 2014, pokazal pozitiven vpliv na njihov promet.

Predlog spremembe Parlamenta
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Poseben cilj: Izboljšati okvirne pogoje za trajnostno konkurenčnost podjetij Unije, zlasti MSP
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (2017) Dolgoročni cilj (2020)
Novi poslovni okviri
število novih proizvodov/storitev na 
trgu

Ta dejavnost je bila do zdaj omejena na 
omejeno analitično delo.

V letu 2017 naj bi bilo skupaj 5 novih 
proizvodov/storitev.

V letu 2020 naj bi bilo skupaj 30 novih 
proizvodov/storitev.

raven dodatnega izvoza in ustrezni 
denarni zneski

Ta dejavnost je bila do zdaj omejena na 
omejeno analitično delo.

V zvezi z izvozom v letu 2017 še ni 
pričakovati vpliva. Delež izvoza prve 
generacije sodelujočih MSP se bo pokazal 
leta 2018, cilj pa je 20-odstotno 
povečanje.

Delež izvoza sodelujočih MSP bi 
moral leta 2020 doseči cilj 25 %.

povratne informacije zainteresiranih 
strani o kakovosti in dodani vrednosti 
dejavnosti

Ta dejavnost je bila do zdaj omejena na 
omejeno analitično delo.

V raziskavi, ki bo opravljena konec 
leta 2017, se bo pri najmanj 70 % MSP, ki 
bodo sodelovala v letu 2014, pokazal 
pozitiven vpliv na njihov promet.

V raziskavi, ki bo opravljena konec 
leta 2020, se bo pri najmanj 80 % 
MSP, ki bodo sodelovala v letu 2014, 
pokazal pozitiven vpliv na njihov 
promet.

Or. en

Predlog spremembe 70

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
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Turizem 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

število prošenj za financiranje

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. en

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Podpirati podjetništvo, tudi med posebnimi ciljnimi skupinami – podpora podjetništvu

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Poseben cilj: Podpirati podjetništvo, tudi med posebnimi ciljnimi skupinami
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (rezultat) 2017
Podpora podjetništvu
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povratne informacije o pogledu javnosti na 
podjetništvo ( % državljanov EU, ki bi se odločili 
za samozaposlitev na podlagi ugotovitev 
Eurobarometra)

podatki iz let 2007 in 2009 so nespremenjeni in 
dosegajo 45 %

povečanje deleža državljanov EU, ki bi se odločili za 
samozaposlitev, na 50 %

število držav, ki izvajajo podjetniške rešitve, 
razvite na ravni EU

število držav, ki izvajajo podjetniške rešitve, razvite na 
ravni EU: 22 (2010)

število držav, ki izvajajo podjetniške rešitve, razvite na 
ravni EU: 25

število programov, ki se izvajajo na nacionalni 
ravni in ki so na voljo MSP iz drugih DČ

število programov, ki se izvajajo na nacionalni ravni in 
ki so na voljo MSP iz drugih DČ: 5

število programov, ki se izvajajo na nacionalni ravni in 
ki so na voljo MSP iz drugih DČ: 10

število sprejetih ukrepov za poenostavitev za MSP 5 ukrepov za poenostavitev na leto (2010). približno 7 ukrepov za poenostavitev na leto

Predlog spremembe Parlamenta
Poseben cilj: Podpirati podjetništvo 
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (2017) Dolgoročni cilj (2020)
Podpora podjetništvu
povečanje števila držav članic, ki 
izvajajo podjetniške rešitve na podlagi 
dobrih praks, opredeljenih v okviru 
programa

število držav članic, ki izvajajo 
podjetniške rešitve: 22 (2010)

število držav članic, ki izvajajo 
podjetniške rešitve: 25

število držav, ki izvajajo podjetniške 
rešitve: 28.

povečanje števila programov, ki se 
izvajajo na nacionalni ravni in ki so na 
voljo MSP iz drugih DČ

število programov, ki se izvajajo na 
nacionalni ravni in ki so na voljo MSP 
iz drugih DČ: 5

število programov, ki se izvajajo na 
nacionalni ravni in ki so na voljo MSP 
iz drugih DČ: 10

število programov, ki se izvajajo na 
nacionalni ravni in ki so na voljo MSP iz 
drugih DČ: 15.

Or. en
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Predlog spremembe 72

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 morda niso 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) Dolgoročni cilj (2020)
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 (+/–
19,6 milijarde EUR)

število podjetij, ki prejemajo posojila 
(kredite) na podlagi jamstev (+/- 350 
000) in vrednost posojil (+/–
25 milijard 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 

število podjetij, ki prejemajo naložbe 
tveganega kapitala iz programa, in
skupni obseg naložb: (+/- 240) in skupna

število podjetij, ki prejemajo naložbe 
tveganega kapitala iz programa, in 
skupni obseg naložb: (+/- 560) in 
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194 MSP (GIF). vrednost naložb (+/- 2,0 milijarde EUR) skupna vrednost naložb (+/-
4,7 milijarde EUR)

Or. en

Predlog spremembe 73

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 
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: dosega
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
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Predlog spremembe Parlamenta
Poseben cilj: Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (2017) Dolgoročni cilj (2020)
Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network 
število podpisanih sporazumov o 
partnerstvu

število podpisanih sporazumov o 
partnerstvu: 1 950 (2010)

število podpisanih sporazumov o 
partnerstvu: 2 200 na leto

število podpisanih sporazumov o partnerstvu: 
2.500 na leto

večja prepoznavnost znamke mreže 
med MSP (npr. ozaveščenost o 
znamki med MSP)

večja prepoznavnost znamke mreže 
med MSP: še ni izmerjeno. Sprožena 
bo raziskava.

večja prepoznavnost znamke mreže 
med MSP, in sicer za: 20 % v 
primerjavi s rezultatom prvotne 
raziskave.

večja prepoznavnost
znamke mreže med MSP, in sicer za: 30 % v 
primerjavi s rezultatom prvotne raziskave.

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 %

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)

470 000 MSP na leto, ki prejemajo 
podporne storitve

500 000 MSP na leto, ki prejemajo podporne 
storitve

število MSP, ki sodelujejo na borzah 
poslovnih stikov in podjetniških 
potovanjih

število MSP, ki sodelujejo na borzah 
poslovnih stikov in podjetniških 
potovanjih: 45 000 (2011)

število MSP, ki sodelujejo na borzah 
poslovnih stikov in podjetniških 
potovanjih: 48 000 na leto

število MSP, ki sodelujejo na borzah poslovnih 
stikov in podjetniških potovanjih: 50 000 na 
leto

Or. en

Predlog spremembe 74

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
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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 (2017) Dolgoročni cilj (2020)
Poslovna podpora MSP na 
enotnem trgu in na trgih 
zunaj EU
delež ( %) MSP, vključenih v 
mednarodne dejavnosti (izvoz, 
uvoz, neposredne tuje naložbe in 
druge dejavnosti) zunaj EU

25 % MSP izvaža na enotnem trgu, 
13 % na trge zunaj Unije (za 
obdobje 2006–2008)1

27 % MSP izvaža na enotnem trgu, 
15 % na trge zunaj EU

30 % MSP izvaža na enotnem trgu, 17 % na 
trge zunaj Unije

_________________
1 Podatki so povzeti po študiji 
„Internationalisation of European 
SMEs“ (Internacionalizacija 
evropskih MSP), EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/p
olicies/sme/market-
access/files/internationalisation
_of_european_smes_final_en.p



PR\905001SL.doc 57/68 PE489.639v03-00

SL

df

Or. en

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Priloga I – Poseben cilj: Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu – mednarodno industrijsko sodelovanje

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
Mednarodno industrijsko sodelovanje
število primerov odobrenih uskladitev med predpisi EU in 
tretjih držav o industrijskih proizvodih

V okviru regulativnega sodelovanja z 
glavnimi trgovinskimi partnerkami (ZDA, 
Japonsko, Kitajsko, Brazilijo, Rusijo, 
Kanado, Indijo) obstajata v povprečju 
2 ustrezni področji večje uskladitve tehničnih 
predpisov.

3 ustrezna področja bistvene uskladitve 
tehničnih predpisov z glavnimi 
trgovinskimi partnerkami (ZDA, 
Japonsko, Kitajsko, Brazilijo, Rusijo, 
Kanado, Indijo) (2017)

število področij in dobrih praks Akta EU za mala podjetja, 
ki so jih sprejele sosednje države in države kandidatke 

V treh političnih regijah (regije držav 
kandidatk, sosednje vzhodne države in 
sosednje sredozemske države) so bila v 
povprečju regulirana vsaj 3 od 10 področij 
politike Akta za mala podjetja.

5 področij politike Akta za mala podjetja 
v treh političnih regijah (regija držav 
kandidatk, sosednje vzhodne države in 
sosednje sredozemske države) (2017)

Predlog spremembe 
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Parlamenta
Posebni cilj Izboljšati dostop do trgov v Uniji in po svetu
Kazalnik rezultatov Zadnji znan rezultat Srednjeročni cilj (2017) Dolgoročni cilj (2020)
Mednarodno industrijsko 
sodelovanje
število primerov odobrenih 
uskladitev med predpisi EU in 
tretjih držav o industrijskih 
proizvodih

V okviru regulativnega 
sodelovanja z glavnimi 
trgovinskimi partnerkami (ZDA, 
Japonsko, Kitajsko, Brazilijo, 
Rusijo, Kanado, Indijo) obstajata v 
povprečju 2 ustrezni področji večje 
uskladitve tehničnih predpisov.

3 ustrezna področja bistvene 
uskladitve tehničnih predpisov z 
glavnimi trgovinskimi 
partnerkami (ZDA, Japonsko, 
Kitajsko, Brazilijo, Rusijo, 
Kanado, Indijo) (2017).

4 ustrezna področja bistvene 
uskladitve tehničnih predpisov z 
glavnimi trgovinskimi partnerkami 
(ZDA, Japonsko, Kitajsko, 
Brazilijo, Rusijo, Kanado, Indijo) 
(2017).

število področij in dobrih praks 
Akta EU za mala podjetja, ki so 
jih sprejele sosednje države in 
države kandidatke 

V treh političnih regijah (regije 
držav kandidatk, sosednje vzhodne 
države in sosednje sredozemske 
države) so bila v povprečju 
regulirana vsaj 3 od 10 področij 
politike Akta za mala podjetja.

5 področij politike Akta za mala 
podjetja v treh političnih regijah 
(regija držav kandidatk, sosednje 
vzhodne države in sosednje 
sredozemske države) (2017).

5 področij politike Akta za mala 
podjetja v treh političnih regijah 
(regija držav kandidatk, sosednje 
vzhodne države in sosednje 
sredozemske države).

Or. en
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Predlog spremembe 76
Predlog uredbe
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA II črtano
Ukrepi za izboljšanje dostopa MSP do 
financiranja
1. Ukrepi za izboljšanje dostopa MSP do 
finančnih sredstev vključujejo kapitalsko 
in jamstveno shemo za posojila.
2. 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.
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.
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.
4. 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.
5. Kapitalska in jamstvena shema za 
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posojila dopolnjujeta uporabo finančnih 
instrumentov s strani držav članic za MSP 
v okviru kohezijske politike.
6. 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].
7. Prihodki in povračila, povezana s 
pomočjo za hitro rastoča in inovativna 
MSP (GIF 2) v Okvirnem programu za 
konkurenčnost in inovacije (Sklep 
št. 1639/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta, se pripišejo Programu za 
konkurenčnost in MSP.
8. Finančni instrumenti za MSP, ki so 
usmerjena v rast, se izvajajo v skladu z 
ustreznimi predpisi EU o državni pomoči.
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 
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 
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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
(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.
Jamstvena shema za posojila
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 
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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 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.

Or. en

Predlog spremembe 77
Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
Podrobnosti storitev mreže Enterprise 

Europe Network 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, in zagotavljanje informacij MSP o 
postopkih prijave za te programe,
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(c) operativni instrumenti 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) pomoč 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 in tehničnega znanja in 
izkušenj
(a) razširjanje informacij in ozaveščanje o 
politikah, zakonodaji in podpornih 
programih, povezanih z inovacijami,
(b) prizadevanja za razširjanje in 
izkoriščanjem rezultatov raziskav,
(c) zagotavljanje borznih storitev za 
prenos tehnologije ter tehničnega znanja 
in izkušenj in 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) pomoč MSP pri opredelitvi njihovih 
raziskovalnih in tehnološko razvojnih 
potreb ter iskanju ustreznih partnerjev,
(c) pomoč MSP pri pripravi in 
usklajevanju projektnih predlogov za 
sodelovanje pri Obzorju 2020.

Or. en
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Obrazložitev

Primerno je, da se naloge mreže EEN opredelijo na podrobnem seznamu v tej uredbi. V 
povezavi s členom 9a (novo) je v tej prilogi podroben opis nalog mreže, na primer pri 
okvirnem programu za konkurenčnost in inovacije. Poleg nalog mreže po okvirnem programu 
poročevalec predlaga, da bi mreža zagotavljala tudi informacije o dostopu do financ in 
povečanju trajnostnosti MSP.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Globalna konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij je ogrožena zaradi tržnih, 
političnih in institucionalnih ovir, kot so omejen dostop do finančnih sredstev in trgov ter 
upravna bremena. Zato evropska MSP kažejo manjšo produktivnost in rastejo počasneje od 
podjetij v drugih delih sveta ter se težje uspešno prilagajajo spremembam kot večja podjetja v 
Evropi. Te težave so se še povečale zaradi gospodarske krize leta 2008, ki je nesorazmerno 
prizadela MSP.

Evropska unija v trenutnem večletnem finančnem okviru financira ukrepe za podporo 
podjetništva in inovacij ter spodbujanje razvoja in rasti MSP v okviru Programa za 
podjetništvo in inovacije, ki je eden od treh stebrov okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije. V prihodnjem večletnem finančnem okviru (2014–2020) bo Programu za 
podjetništvo in inovacije sledil Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja 
(COSME). Evropska komisija se je odločila tesneje povezati raziskave in inovacije ter v 
skladu s tem predlagala vključitev dejavnosti v zvezi z inovacijami, ki so vključene v 
obstoječi Program za podjetništvo in inovacije, v program Obzorje 2020, ki je novi okvirni 
program za raziskave in inovacije. Program za konkurenčnost podjetij in MSP se bo torej 
osredotočal na konkurenčnost, rast in podjetništvo.

Poročevalec odločno pozdravlja predlog programa za konkurenčnost podjetij in MSP, ki je 
edini finančni program EU, katerega namen je konkretno spodbujati MSP. Da bi bil predlog 
še boljši, poročevalec podaja naslednje splošne in konkretne pripombe:

Splošno

1. Osredotočenost na zmanjšanje upravnega bremena, dostop do finančnih sredstev in 
trgov
Glede na omejen proračun bi se morali v okviru Programa za konkurenčnost podjetij in MSP 
osredotočati na ukrepe z največjim vplivom in učinkom vzvoda. Pakt se osredotoča na tri 
področja: osredotočenost na zmanjšanje upravnega bremena, dostop do finančnih sredstev in 
trgov.

Po uspešnem Akcijskem programu za zmanjšanje upravnih bremen v EU je treba zdaj v 
okviru Programa za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) podpreti bolj velikopotezen cilj 
zmanjšanja do leta 2020 in delo skupine neodvisnih zainteresiranih strani na visoki ravni za 
zmanjšanje upravnega bremena. 

V luči finančne in gospodarske krize je postal dostop do finančnih sredstev glavna skrb 
evropskih MSP, saj so banke vse bolj zadržane pri dajanju posojil in se vlagatelji vse manj 
odločajo za tvegane naložbe. Finančni instrumenti v okviru Programa za podjetništvo in 
inovacije so se izkazali za učinkovito pomoč MSP pri zagotavljanju finančnih sredstev in 
prinesli so znatne učinke vzvoda, pri čemer je treba spodbujanje rasti prometa in zaposlovanja 
bi se moralo nadaljevati tudi v okviru Programa za konkurenčnost podjetij in MSP.
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Dostop do trgov v Evropi in tretjih državah bi moral biti tretjo prednostno področje Programa 
za konkurenčnost podjetij in MSP. Mreža Enterprise Europe Network v tem kontekstu še 
vedno ponuja veliko neizkoriščenih možnosti. Še bolj bi bilo treba izboljšati upravljanje 
mreže EEN in poskrbeti, da bo bolj prepoznavna.

2. Osredotočenost na vse MSP
Program za konkurenčnost podjetij in MSP bi se moral osredotočati ne le na MSP s 
čezmejnim delovanjem, temveč tudi na MSP, ki delujejo na lokalni, regionalni in nacionalni 
ravni, če ustvarjajo dokazano dodano vrednost EU. Dodana vrednost EU lahko pomeni tudi 
odpravo tržnih pomanjkljivosti, ki jih države članice ne morejo odpraviti same.

3. Tesnejša povezanost z Aktom za mala podjetja
Pri izvajanju ukrepov v okviru Programa za konkurenčnost podjetij in MSP je treba posebno 
pozornost posvetiti desetim načelom Akta za mala podjetja, ki prvič uvajajo celovit okvir 
politik za EU in njene države članice, ki naj jih pri oblikovanju in izvajanju politik vodi 
pristop „najprej pomisli na male“.

4. Večja vključenost predstavniških organizacij MSP
Program za konkurenčnost podjetij in MSP je posebej namenjen malim in srednjim 
podjetjem. Svoj namen bo dosegel le, če bodo vanj bolj vključene predstavniške organizacije 
MSP. Evropska komisija bi morala recimo podpirati sodelovanje z organizacijami MSP pri 
razvoju politike o MSP. Poleg tega bi se morala z organizacijami MSP posvetovati glede 
razvoja kazalnikov, kadar je to ustrezno, in pred opredelitvijo ciljev letnega delovnega 
programa.

5. Podpiranje prenosov podjetij
Prenosi podjetij so pomembni za rast in razvoj MSP. Zaradi pomanjkljivosti v sistemu 
prenosov podjetij je vsako leto ogroženih 150.000 podjetij in 600.000 delovnih mest. Program 
za konkurenčnost podjetij in MSP bi moral odpraviti to tržno pomanjkljivost.

6. Večji proračun za MSP
Oblikovalci politike dobro vedo, da je 23 milijonov MSP pomemben vir gospodarske rasti in 
novih delovnih mest v Uniji. Žal proračun Programa za konkurenčnost podjetij in MSP ne 
odraža tega političnega pomena MSP: za program COSME je namenjenih le 
2,5 milijarde EUR oziroma 0,2 % predlaganega proračuna za večletni finančni okvir. Ob 
upoštevanju svojih priporočil, da bi morali s finančnimi instrumenti podpreti tudi prenose 
podjetij in da bi morali odpraviti prag posojil nad 150.000 EUR v okviru jamstvene sheme za 
posojila za neinovativna podjetja, poročevalec meni, da je predlagani proračun nezadosten za 
doseganje velikopoteznih ciljev programa COSME. Zato predlaga, da se proračun poveča na 
0,5 % proračuna za večletni finančni okvir. Tako bi EU pokazala, da želi res podpirati MSP.

Specifične pripombe

1. Splošna cilja

1.1.  Trajnostna konkurenčnost (člen 2 (1a))
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Prvi splošni cilj bi moral biti trajnostna konkurenčnost podjetij Unije, zlasti MSP. 
Konkurenčnosti in trajnosti ne gre razumeti kot neodvisna cilja, saj je konkurenčnost 
dolgoročno odvisna od trajnosti in bi morale politike temeljiti na dolgoročni strategiji. 
Trajnostna konkurenčnost odraža zmožnost doseganja in ohranjanja (ekonomske) 
konkurenčnosti industrije v skladu s cilji trajnostnega razvoja.

1.2. Turizem (členi 2 (1 a), ), 3 (1a))
Pobude na področju turizma bodo po mnenju poročevalca upravičene do podpore iz Programa 
za konkurenčnost podjetij in MSP, kadar bo mogoče dokazati dodano vrednost za EU, enako 
kot vsak drug sektor z visokim deležem MSP in bistvenim prispevkom k BDP. Vendar pa ne 
bi smeli že vnaprej razlikovati med sektorji v okviru programa COSME. Zato ni ustrezno 
izpostavljati področje turizma med cilji programa. Ker pa je turizem šele pred kratkim prešel 
v okvir deljenih pristojnosti EU, bi bilo treba to področje izpostaviti v okviru posebnih 
ukrepov.

2. Posebni cilji

2.1. Ukrepi za izboljšanje okvirnih pogojev za trajnostno konkurenčnost (člen 6):
Glede na omejena sredstva bi se morali podporni ukrepi osredotočati na medsektorske 
pobude, ki prinašajo koristi kar najširšemu krogu MSP. Kljub temu pa bi morala Evropska 
komisija imeti možnost, da podpira tudi pobude v specifičnih sektorjih, ki jih zaznamuje velik 
delež MSP in ki veliko prispevajo k BDP Unije, če je mogoče dokazati dodano vrednost 
pobud na ravni Unije.

2.2. Ukrepi za spodbujanje podjetništva (člen 7)
Poslovno okolje, ki je naklonjeno podjetništvu, mora zagotavljati dobre okvirne pogoje za vse 
situacije, s katerimi se soočajo podjetniki. V skladu z Aktom za mala podjetja to vključuje ne 
le fazo rasti, temveč tudi faze ustanavljanja, prenosa in stečaja (druga možnost).

2.3. Ukrepi za izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za MSP (člen 8)
MSP potrebujejo dostop do finančnih sredstev, in to ne le v fazah ustanavljanja in rasti, 
temveč tudi v fazi prenosa (glej zgoraj). Enako velja tudi za finančne instrumente.

2.4. Ukrepi za izboljšanje dostopa do trgov (člen 9)
Poročevalec se strinja z Evropsko komisijo, da je treba še naprej podpirati mrežo Enterprise 
Europe Network (EEN). Mreža postaja vse učinkovitejša in zagotavlja široko paleto storitev 
za podporo pri poslovanju z jasno evropsko dodano vrednostjo. Kljub temu pa je treba na 
podlagi analize različnih struktur upravljanja in sprejemanja v državah članicah njeno 
delovanje še izboljšati.

Podpreti je treba konkretne ukrepe za lažji dostop MSP do trgov v prednostnih tretjih državah, 
kot je služba za pomoč uporabnikom, namenjena svetovanju MSP glede varstva in zaščite 
njihovih pravic intelektualne lastnine na Kitajskem, če ne pomenijo podvajanja storitev, ki jih 
zagotavljajo države članice ali mreža EEN. Poročevalec je naklonjen tudi podpiranju 
standardov in javnega naročanja v tretjih državah. Pred uvajanjem novih ukrepov bi morala 
Evropska komisija pripraviti seznam obstoječih podpornih ukrepov.

3. Finančni instrumenti (člena 4 in 14, Priloga II)
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Poročevalec pozdravlja predlagane finančne instrumente za spodbujanje lažjega dostopa MSP 
do financiranja posojil in kapitala, vendar ga hkrati skrbi, da bi lahko s predvidenim 
ločevanjem Programa za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) ter programa 
Obzorje 2012 povzročili dodatno neučinkovitost in upravno breme. Zato je ključno, da se 
sheme v okviru obeh programov dejansko izvajajo kot del enega samega instrumenta, do 
katerega lahko MSP in posredniki dostopijo na enem mestu.

Poročevalec pozdravlja predlog, da se 55,5 % proračuna predvidi za finančne instrumente. Ob 
upoštevanju prekomernega povpraševanja in velikih učinkov vzvoda poročevalec predlaga, da 
se vsaj 55,5 % proračuna nameni za finančne instrumente. Če pa bi ponudba finančnih 
instrumentov vendarle presegla povpraševanje, bi morala imeti Evropska komisija možnost, 
da ta prag spremeni. Medtem ko je razporeditev proračunskih sredstev za posamezne 
instrumente zgolj okvirna, je treba pri dodelitvi sredstev za različne sheme upoštevati 
povpraševanje na trgu.

3.1 Kapitalska shema za rast (člen 14, Priloga II)
Poročevalec pozdravlja predlog o kapitalski shemi za MSP v fazi rasti, ki bo dopolnjevala 
kapitalsko shemo v okviru programa Obzorje 2020, ki se osredotoča na fazo ustanavljanja. 
Zlasti pomembna so lastniško-dolžniška finančna sredstva, saj omogočajo dostop lastnikov 
MSP do lastniškega kapitala, ne da bi se morali odreči lastništvu.

3.2 Jamstvena shema za posojila (člen 14, Priloga II)
Evropska komisija predlaga, naj jamstvena shema za posojila pokriva samo posojila v znesku 
do 150.000 EUR, medtem ko bi posojila v višjih zneskih pokrival instrument za porazdelitev 
tveganj (RSI II) v okviru programa Obzorje 2020, do katerega so upravičena samo inovativna 
podjetja. Toda hkrati obstaja praznina pri financiranju posojil neinovativnih MSP v zneskih 
nad 150.000 EUR, zlasti za prenose podjetij, kar je treba po mnenju poročevalca odpraviti v 
okviru jamstvene sheme za posojila. Zato predlaga, naj jamstvena shema za posojila pokriva 
tudi posojila v zneskih nad 150.000 EUR v primerih, ko MSP ne izpolnjujejo meril, da bi bila 
upravičena do sredstev v okviru instrumenta RSI II.

4. Kazalniki (Priloga I)
Poročevalec meni, da je treba razviti več kazalnikov, ki bodo omogočali boljše, ustrezno in 
zanesljivo merjenje učinkovitosti. Poleg tega bi morali biti cilji glede učinkovitosti bolj 
velikopotezni, pri čemer bi morali za posebne cilje določiti po dva ločena cilja, da bo mogoče 
podati vmesno oceno leta 2017 in opredeliti merilo uspešnosti za leto 2020.


