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B7-0000/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o akcijskem načrtu za podjetništvo 2020: Oživitev 
podjetniškega duha v Evropi
(2013/2532(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o Akcijskem načrtu za podjetništvo 2020: 
Oživitev podjetniškega duha v Evropi (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

I. Podjetniški duh in podjetniško izobraževanje

1. opominja, da so poslovne in podjetniške sposobnosti in znanja bistvene kompetence na 
področju vseživljenjskega učenja ter da so zaradi nizke gospodarske rasti in visoke 
brezposelnosti zlasti mladih potrebni odločnejši kratkoročni in srednjeročni ukrepi za 
krepitev podjetništva;

2. priznava pristojnost držav članic na področju poslovnega in podjetniškega izobraževanja; 
meni, da bi lahko in da bi morale pobude EU smiselno podpreti države članice pri 
izvajanju teh pristojnosti;

3. je zaskrbljen zaradi vse manjšega števila državljanov EU, ki razmišljajo o samozaposlitvi; 
meni, da bi si morale EU in države članice zastaviti konkretne cilje, s katerimi bi dosegle, 
da bi podjetništvo znova postalo privlačnejše kot alternativa odvisni zaposlitvi;

4. pozdravlja ukrepe in pobude za podjetniško izobraževanje, ki jih predlaga Komisija, ter 
poziva države članice, naj jih nemudoma uveljavijo;

5. dojema mrežo odposlancev MSP kot osrednji forum za izmenjavo preizkušene prakse in 
za oceno napredka pri izvajanju ukrepov;

6. pozdravlja načrtovano uvedbo jamstva za mlade in pripravljenost za zagotovitev zadostnih 
finančnih sredstev v ta namen; poudarja pomen načrtovanih ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in podjetniškega izobraževanja, saj so usmerjeni v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest in nimajo skoraj nobenih stranskih učinkov;

7. poziva Komisijo in države članice, naj še naprej razvijajo program Erasmus za mlade 
podjetnike ter naj povečajo število nacionalnih kontaktnih točk, kjer je to potrebno; 
predlaga okrepitev uporabe obstoječih struktur Evropske podjetniške mreže; meni, da je 
treba kot cilj določiti 10.000 izmenjav letno; 

8. predlaga, naj imajo države članice možnost zaprositi za dodatna sredstva iz sklada za 
prilagoditev globalizaciji za financiranje kratkoročnih ukrepov, kot je podpora in 
svetovanje pri ustanavljanju podjetij;

9. predlaga tesnejše mreženje obstoječih in prihodnjih instrumentov za spodbujanje 
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podjetništva, npr. Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji, jamstva za mlade in programa Erasmus za mlade podjetnike, da bi ustvarili 
spodbude in sinergije na nacionalni in lokalni ravni;

10. pričakuje, da bo prihodnja Komisija v okviru svojih pristojnosti uvrstila spodbujanje 
podjetništva in podjetniškega izobraževanja med glavne teme ter da bo zagnala evropsko 
partnerstvo, v katerem bodo države članice ocenjene glede na svoj napredek, med drugim 
na podlagi naslednjih meril:

a. višina sredstev iz Strukturnega sklada, namenjenih podjetniškemu izobraževanju; 

b. število udeležencev v ukrepih za spodbujanje podjetništva v okviru jamstva za mlade;

c. število ljudi, ki nameravajo ustanoviti podjetje;

11. poziva države članice, naj se zavežejo, da bodo do leta 2015 sprejele nacionalne strategije 
za vključitev podjetniškega izobraževanja v šolske učne načrte (v osnovnih, srednjih, 
poklicnih in visokih šolah ter v izobraževanju odraslih); poudarja pomen praktično 
usmerjenih in interaktivnih elementov poslovnega in podjetniškega izobraževanja;

12. priporoča, naj se pri Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo do leta 2018 ustanovi 
posebna skupnost znanja in inovacij za podjetniško kulturo in izobraževanje, ki bo 
omogočila razvoj podjetniškega izobraževanja od otroštva dalje in spodbud za podjetja, da 
okrepijo prizadevanja na tem področju;

II. Podjetniško okolje in okvirni pogoji

13. pozdravlja ukrepe, ki jih na tem področju predlaga Komisija, ter opominja na tozadevne 
poudarke v resolucijah Evropskega parlamenta o malih in srednjih podjetjih (MSP): 
konkurenčnost in poslovne priložnosti z dne 23. oktobra 2012 in o boljšem dostopu do 
finančnih sredstev za mala in srednja podjetja z dne 5. februarja 2013;

14. pozdravlja prizadevanja Komisije za izboljšanje davčnih pogojev pri prenosih poslovanja; 
meni, da je treba izboljšati davčno obdelavo inovativnih oblik financiranja, kot je 
skupinsko financiranje ali financiranje prek poslovnih angelov; 

15. meni, da predlagani ukrepi za zmanjšanje upravnega bremena dopolnjujejo načela iz Akta 
za mala podjetja; obžaluje, da v akcijskem načrtu niso omenjene pomembne pobude, kot 
so ukrepi za uveljavitev testov MSP na nacionalni ravni ali prihodnje delo skupine na 
visoki ravni za zmanjšanje upravnega bremena; poziva odposlance MSP, naj s službami 
Komisije uskladijo deset najpomembnejših nadaljnjih ukrepov;

16. poudarja pomen svobodnih poklicev za podjetništvo v Evropi; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo vzpostavila delovno skupino za preučitev posebnosti in potreb svobodnih 
poklicev; poziva k pripravi evropske listine o svobodnih poklicih;

17. poziva k močnemu povečanju sredstev v večletnem finančnem okviru, namenjenih za 
Program za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME), zlasti za finančne instrumente;  
zahteva, naj se v večletnem finančnem načrtu ohranijo programi mikrofinanciranja (npr. 
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Progress in JASMINE); 

18. poudarja, da so za novoustanovljena podjetja nadvse pomembne prožne možnosti 
financiranja; poudarja, da je treba odpraviti davčno razlikovanje med lastnim kapitalom in 
obveznostmi ter da bi bilo treba uvesti davčno olajšavo za naložbe; 

III. Podjetnice kot vzornice, doseganje posameznih ciljnih skupin

19. podpira uvedbo vseevropskega dneva podjetništva, ki bo poudaril in medijsko izpostavil 
uspešne podjetniške zgodbe EU tako z gospodarskega kot s socialnega vidika;

20. poudarja velik potencial žensk v podjetništvu in poziva Komisijo, naj predloži zanesljive 
podatke, ki bodo omogočili boljšo evalvacijo obstoječe zakonodaje in učinkovitejšo 
odpravo morebitnih ovir za podjetnice;

21. poudarja, da nepriznavanje tujih šolskih in poklicnih spričeval predstavlja veliko oviro za 
priseljence pri ustanavljanju podjetja; zato poziva k takojšnjemu dogovoru o direktivi o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij;

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


