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Resolucija Evropskega parlamenta o postopku posvetovanja Top-10 in zmanjšanju 
upravnih bremen EU za mala in srednja podjetja
(2013/2711(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Evropske listine za mala podjetja, sprejete na zasedanju Evropskega sveta 
19. in 20. junija 2000 v Feiri,

– ob upoštevanju Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, 
malih in srednje velikih podjetij (MSP)1,

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

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

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

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 30. novembra 2011 za uredbo o vzpostavitvi 
Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020) 
(COM(2011)0834),

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. in 15. marca 2013 in sklepov Sveta za 
konkurenčnost z dne 26. in 27. septembra 2013,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o spremljanju pametne pravne 
ureditve za MSP in posvetovanju o njej (SWD(2013)0060),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o nadaljnjem ukrepanju Komisije po 
posvetovanju Top-10 z MSP o pravni ureditvi EU (COM(2013)0446),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o Pametni pravni ureditvi – Odziv na 
potrebe malih in srednjih podjetij (COM(2013)0122) ter spremljajočega delovnega 
dokumenta služb Komisije o spremljanju pametne pravne ureditve za MSP in 
posvetovanju o njej (SWD(2013)0060),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o programu ustreznosti in uspešnosti 
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predpisov (REFIT): rezultati in naslednji koraki (COM(2013)0685),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 o malih in srednjih podjetjih 
(MSP): konkurenčnost in poslovne priložnosti1,

– ob upoštevanju člena 115(5) Poslovnika,

A. ker je krepitev konkurenčnosti malih in srednjih podjetij horizontalno prizadevanje, ki 
sega na različna področja;

B. ker imajo mala in srednja podjetja zaradi svojih omejenih zmogljivosti nesorazmerno 
veliko težav z nepotrebnimi upravnimi in regulativnimi bremeni in ker sta se 
zakonodajalca Evropske unije zavezala načelu „najprej pomisli na male“;

C. ker po raziskavi Eurobarometra kar 74 % Evropejcev meni, da EU ustvarja preveč 
birokracije;

D. ker skoraj tretjina upravnega bremena, ki izhaja iz zakonodaje EU, nastaja predvsem 
zaradi nesorazmernega in neučinkovitega nacionalnega izvajanja, kar pomeni, da bi bilo 
mogoče prihraniti do 40 milijard EUR, če bi države članice zakonodajo EU prenesle 
učinkoviteje;

E. ker je Parlament večkrat izjavil, med drugim tudi v svoji resoluciji z dne. 23. oktobra 
2013, da poenostavitev predpisov EU ne bi smela posegati v temeljne zahteve EU glede 
varnosti in zdravja pri delu, temeljne pravice delavcev EU ali temeljna načela okoljske 
zakonodaje EU;

F. ker se je večina zakonodajnih ukrepov Top-10, opredeljenih v sporočilu Komisije, v času 
njegove objave že izvajala, nekateri med njimi so bili v času posvetovanja Top-10 že 
predloženi, nekateri pa so že zaključeni;

G. ker ta resolucija ne vsebuje komentarjev o posameznih nadaljnjih ukrepih, saj bodo podani 
drugje, temveč se osredotoča na način dela Komisije;

1. pozdravlja pobudo Komisije Top-10 kot del programa REFIT in je seznanjen z obljubo, 
da ne gre za enkratno prizadevanje, temveč da bi to moral biti reden del stalnega postopka 
preverjanja; vendar poudarja, da pristop Top-10 ne sme nadomestiti sistemskega pristopa 
horizontalne politike do zmanjšanja upravnega bremena zaradi predpisov EU, temveč bi 
moral veljati za zgled;

2. v zvezi s tem pozdravlja tudi obvezo Komisije, da bo kot sestavni del ciklusa odločanja 
sprejela pametno pravno ureditev in predvsem, da bo program REFIT obravnavala kot 
tekoči program, ki bo vsako leto posodobljen;

3. poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja, s katerimi bo prek poenostavljenega 
regulativnega okvira in lažjega upravnega bremena na vseh področjih, zlasti na področju 
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proizvodnje ter na digitalnem in storitvenem enotnem trgu, zagotovila spodbudo za uspeh 
malih in srednjih, predvsem pa inovativnih, podjetij;

4. pozdravlja, da bo Komisija od sedaj kazalnike uspešnosti za mala in srednja podjetja 
vključila v letni pregled uspešnosti programa REFIT; meni, da je to korak v pravo smer, 
če bodo tako zahteve malih in srednjih podjetij dodatno vključene v širšo poenostavitev 
zakonodaje; vendar poudarja, da to povezovanje nikakor ne bi smelo zmanjšati posebne 
pozornosti, ki jo Komisija v tem procesu posveča malim in srednjim podjetjem;

5. poudarja, da bi moral načrtovani letni pregled uspešnosti učinkovito spremljati 
zakonodajni in izvedbeni napredek na ravni EU in na nacionalni ravni, vključno z 
razsežnostjo MSP; meni, da bo ta pregled pomagal malim in srednjim podjetjem oceniti 
stroške upravnega bremena zaradi evropske ali nacionalne zakonodaje ter omogočil lažje 
spremljanje in zato olajšal konstruktivno udeležbo malih in srednjih podjetij v prihodnjih 
posvetovanjih;

6. poudarja pa, da bo lažje opraviti naknadni pregled stanja, če bodo ustrezno izvedene 
predhodne ocene; zato naslednjo Evropsko komisijo poziva, naj sproži razpravo o novi 
kulturi ocenjevanja učinkov v evropskih institucijah s posebnim poudarkom na malih in 
srednjih podjetjih ter samozaposlenih; meni, da bi morala reforma na primer povečati 
neodvisnost in razširiti pooblastila odbora za oceno učinka; nadalje priporoča, naj 
Parlament bolj uporablja svoje zmogljivosti za oceno učinka in preverjanje malih in 
srednjih podjetij, zlasti pred uvajanjem bistvenih sprememb v predloge Komisije;

7. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo spletno aplikacijo, prek katere bo vlada 
lahko sporočila, če in koliko bo prihodnja zakonodaja vplivala na mala in srednja podjetja, 
kot je na primer nemški Mittelstandsmonitor, ki s preprostim semaforskim sistemom 
obvešča, ali bo prihodnja zakonodaja močno (rdeča) ali verjetno (rumena) vplivala na 
mala in srednja podjetja oziroma nanje sploh ne bo vplivala (zelena);

8. pozdravlja zahtevo Sveta v sklepih z dne 14. in 15. marca 2013 po nadaljnjih ukrepih za 
zmanjšanje skupnega regulativnega bremena na ravni EU in na nacionalni ravni; 

9. obžaluje, da malim in srednjim podjetjem še ni uspelo izkoristiti možnosti enotnega trga, 
in opominja, da se z izvozom v EU27 ukvarja zgolj 25 % MSP; poziva Komisijo in države 
članice, naj sodelujejo pri odpravljanju nepotrebnih čezmejnih ovir, ki omejujejo MSP, in 
storijo več za harmonizacijo predpisov med državami članicami; poudarja, da je na 9. 
ministrski konferenci decembra 2013 pomembno skleniti razvojno agendo iz Dohe s 
posebnim poudarkom na ukrepih za lajšanje trgovine za mala in srednja podjetja; v zvezi s 
tem pozdravlja namero Komisije, da bo predlagala standardni obračun DDV;

10. spodbuja države članice, naj prevzamejo postopke REFIT in Top-10, ki se izvajajo na 
ravni EU, ter zagotovijo zmanjšanje upravnega bremena za mala in srednja podjetja na 
nacionalni ravni; nadalje poudarja, da so lahko države članice zlasti učinkovite pri 
zmanjšanju upravnega bremena za mala in srednja podjetja, in sicer tako, da preprečijo 
čezmerno prenašanje evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo; poziva države članice, 
naj uporabijo možnost za omilitev ureditev za mala in srednja podjetja, kjer to zakonodaja 
EU omogoča, kot so obveščanje in svetovanje delavcem, higiena živil, odpadki, okolje in 
letni računovodski izkazi;
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11. želi spomniti na svoje stališče o splošnih izjemah za mala in srednja podjetja v zakonodaji 
EU, kot je zapisano v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012, da bi se 
izjeme morale uporabljati le, kadar preizkusi za mala in srednja podjetja za vsak 
posamezni primer pokažejo, da posebnih potreb malih in srednjih podjetij ni mogoče 
obravnavati s prilagojenimi rešitvami ali milejšo ureditvijo; poudarja, da splošne izjeme 
za mala in srednja podjetja pogosto vključujejo tveganje, da bi ta podjetja urejali številni 
nacionalni zakoni, ki bi spodbujali fragmentacijo in jim preprečevali dostop do notranjega 
trga;

12. pozdravlja, da je Komisija podaljšala mandat skupini na visoki ravni za upravne 
obremenitve do oktobra 2014, kot je zahteval Evropski parlament v resoluciji z dne 23. 
oktobra 2012 in kot je predvideno v programu COSME;

13. meni, da je posvetovanje Top-10 uporabno in da so njegovi rezultati pomemben znak, ki 
so ga poslala mala in srednja podjetja poslala ter organizacije, ki jih zastopajo; poziva 
Komisijo, naj prek Eurobarometra ta postopek redno izvaja; vendar ugotavlja znatno 
neravnovesje v geografski porazdelitvi odzivov na posvetovanje Top-10; poziva 
Komisijo, naj opravi naknadno oceno razlogov za to neravnovesje in tako zagotovi, da 
zbrani podatki ne bodo pristranski zaradi premajhne ozaveščenosti ali drugih dejavnikov, 
ki bi lahko izkrivili zbrane povratne informacije;

14. pričakuje, da bo naslednja Komisija v okviru pristojnosti predsednikovega urada ohranila 
odgovornost za „pametno pravno ureditev“ ter jo poziva, naj okrepi vlogo odposlancev 
malih in srednjih podjetij;

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


