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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Industrijska politika: krepitev 
konkurenčnosti“ (COM(2011)0642) in delovni dokument Komisije o preverjanju 
konkurenčnosti;

2. poudarja, da bodo imela mala in srednja podjetja zaradi krepitve gospodarske rasti ter 
socialne in teritorialne kohezije bistveno vlogo pri prizadevanjih za doseganje ciljev 
strategije Evropa 2020; poudarja, da je gospodarska in fiskalna kriza dramatično vplivala 
na položaj mnogih malih in srednjih podjetij in na njihove obete ter da je treba zato nujno 
poenostaviti pravila na nacionalni in evropski ravni, da bi omogočili lažji dostop do 
financiranja, zlasti tistim malim in srednjim podjetjem, ki so začela poslovati pred 
kratkim, ki so jih ustanovili mladi in ženske; ugotavlja, da je kohezijska politika še 
posebej koristna za učinkovito spoprijemanje z razmerami, ki jih morajo države članice 
obravnavati, da bi podprle tehnološke spremembe in s tem okrepile konkurenčnost;

3. podpira cilj Komisije glede podpiranja prehoda v trajnostno gospodarstvo, ki bo manj 
odvisno od ogljika, da bi dolgoročno povečali konkurenčnost; poudarja prispevek 
kohezijske politike na tem področju;

4. podpira tudi načrte Komisije za razvoj socialne ekonomije ob upoštevanju njenega 
sedanjega pomena v evropskem gospodarstvu; glede tega opozarja tudi na prispevke 
Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj;

5. poziva Evropski svet, naj za kohezijsko politiko za naslednje programsko obdobje ohrani 
nespremenjen proračun, saj so strukturni skladi in Kohezijski sklad med 
najučinkovitejšimi instrumenti EU za ustvarjanje rasti in delovnih mest, povečevanje 
konkurenčnosti evropskega gospodarstva ter podpiranje malih in srednjih podjetij;

6. poziva države članice, naj spodbujajo razvoj in konkurenčnost različnih vrst malih in 
srednjih podjetij ter obravnavajo njihove posebne potrebe z najprimernejšimi posebnimi 
ukrepi; poudarja prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
k razvoju in izboljšanju prometne, energetske, okoljske in širokopasovne infrastrukture, 
kar spodbuja naložbe in krepi konkurenčnost; poudarja, da je treba spodbujati podjetništvo 
in povečati podporo malim in srednjim podjetjem, pri čemer priznava osrednjo vlogo, ki 
jo imajo pri pospeševanju gospodarske konkurenčnosti;

7. je prepričan, da je za dolgoročno konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij 
potreben pristop, ki bo temeljil na trajnostnem in z viri učinkovitem gospodarstvu, in 
priznava, da je potrebne več podpore za raziskave, razvoj in inovacije; poudarja vlogo 
podpore strukturnih skladov tehnološkim, organizacijskim in industrijskim inovacijam; 
poudarja, da je potrebno dopolnjevanje med programom Obzorje 2020 in kohezijsko 
politiko pri spodbujanju konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter njihovega prispevka 
k cilju pametne rasti;
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8. poudarja, da je potrebno boljše usklajevanje in sinergija med različnimi evropskimi, 
nacionalnimi, regionalnimi ter lokalnimi politikami in instrumenti financiranja, ki 
neposredno zadevajo mala in srednja podjetja; poudarja, da bi morali biti sedanje politike 
in finančni instrumenti, ki podpirajo tovrstna podjetja, bolj usklajeni in bi se morali 
dopolnjevati; poudarja, da je treba zmanjšati razdrobljenost, konsolidirati in spodbujati 
sheme finančne podpore za mala in srednja podjetja, da bi zagotovili večje združevanje in 
usklajevanje sredstev na evropski, regionalni in nacionalni ravni; poudarja, da se bo 
konkurenčnost povečala tudi, če bodo naložbe v mala in srednja podjetja ter pomoč zanje 
prilagojene regionalni raznolikosti;

9. poziva k okrepitvi dialoga s skupino Evropske investicijske banke in Evropskim 
investicijskim skladom, da se razišče možnost pomoči za izboljšanje dostopa 
mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij do financiranja; poziva Komisijo, naj v nove 
programe za teritorialno sodelovanje vključi podporo za vzpostavitev mešanih družb 
malih in srednjih podjetij iz različnih regij držav članic;

10. poudarja, da je treba še naprej razvijati potencial instrumentov finančnega inženiringa, 
tako da bo omogočen razvoj kakovostnih strateških projektov ter sodelovanje zasebnih 
akterjev, zlasti malih in srednjih podjetij, in kapitala v evropskih projektih. Ker so ti 
instrumenti zaradi svoje prevelike zapletenosti še premalo izkoriščeni, je nujna razprava o 
njihovem upravljanju;

11. meni, da je cilj financiranja malih in srednjih podjetij prek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj okrepiti konkurenčnost v vseh regijah Evropske unije, da bi dosegli 
gospodarski, socialni in teritorialni razvoj v skladu s cilji kohezijske politike;

12. poziva, naj se pri oblikovanju politik upoštevajo regionalne posebnosti, predvsem pri 
malih in srednjih podjetjih, posebna pozornost pa naj se nameni regijam in ozemljem s 
posebnim geodemografskimi teritorialnimi značilnostmi, kot so najbolj oddaljene regije, 
otoki, gorske regije in redko naseljena območja, ter regijam, ki so jih prizadele edinstvene 
in korenite strukturne spremembe ter kjer geografske in strukturne omejitve ter velik vpliv 
gospodarske krize močno ovirajo konkurenčnost in prizadevanja za povečanje 
zaposlovanja; poleg tega poudarja, da je v teh regijah pomembno zagotoviti podporo za 
skupne ukrepe centrov za usposabljanje in podjetij, da bi se razvilo podjetništvo;

13. poziva države članice, naj izkoristijo prednosti elektronske uprave, uvedejo rešitve e-
upravljanja ter si prizadevajo za vzpostavitev enotnih kontaktnih točk za informacije o 
možnostih financiranja za mala in srednja podjetja, da bi se jim olajšal dostop do 
finančnih sredstev;

14. poudarja, da bi strukturni skladi prek finančnih instrumentov morali malim in srednjim 
podjetjem še naprej zagotavljati financiranje v obliki lastniškega kapitala, jamstev in 
ugodnih posojil, ter poudarja, da bi bilo treba zapletene upravne postopke, zlasti na 
nacionalni ravni, poenostaviti, preprečiti pa bi bilo treba tudi velike razlike med tem, kako 
organi upravljanja oziroma posredniški subjekti uporabljajo predpise;

15. izpostavlja, da so strukturni skladi, predvsem pa Evropski sklad za regionalni razvoj, 
pomemben instrument podpore za inovativna mala in srednja podjetja, saj spodbujajo 
njihovo konkurenčnost ter zlasti njihovo internacionalizacijo, ter poudarja, da je treba v 
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tem primeru upravičenost do podpore opredeliti čim širše; poziva regije, naj izkoristijo 
priložnosti, ki jim jih ponujajo predpisi, za podporo svojih operativnih programov;

16. poudarja, da je treba za ustvarjanje novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih 
uporabiti finančne spodbude;

17. poudarja, da je z vidika podpore malim in srednjim podjetjem učinkovito izvajanje 
kohezijske politike zelo odvisno od njene zasnove in da je zato bistveno, da se lokalni in 
regionalni organi v oblikovanje in izvajanje operativnih programov za naslednje 
programsko obdobje vključijo že v zgodnji fazi;

18. poziva Komisijo, naj predvsem pojasni sheme državne podpore, zlasti za mala in srednja 
podjetja, ki so mogoče v okviru programov sodelovanja;

19. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik in za preprečitev negativnih učinkov na mala in srednja podjetja po 
potrebi izvajajo ukrepe za oceno učinka, s katerimi bodo merili upravno obremenitev, ter 
preskuse za mala in srednja podjetja, dosledno pa naj izvajajo tudi Direktivo 2011/7/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri 
plačilih v trgovinskih poslih; poudarja, da je treba zagotoviti več naložb v finančno pomoč 
in usposabljanje, da bi povečali zmogljivost nacionalnih in regionalnih uprav njihovo 
poznavanje obstoječih postopkov;

20. poudarja, da programi evropskega teritorialnega sodelovanja podpirajo mreženje, 
izmenjave strokovnega znanja in izkušenj med organizacijami iz različnih evropskih regij 
ter bi lahko bili koristen instrument za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti;

21. poziva Komisijo, naj ne spreminja opredelitve malih in srednjih podjetij, z izjemo 
potrebnih prilagoditev zaradi inflacije in drugih spremenljivih gospodarskih dejavnikov 
ter prehodnih ukrepov za odpravo morebitnih ovir za rast, razen če bi tovrstna sprememba 
tem podjetjem koristila;

22. meni, da imajo strukturni skladi, zlasti Evropski socialni sklad, pomembno vlogo pri 
pridobivanju znanja in veščin, mreženju ter izmenjavi dobre prakse; meni, da vlaganje v 
človeški kapital in projekte sodelovanja pomembno prispeva h krepitvi konkurenčnosti 
evropskih malih in srednjih podjetij;

23. poudarja že dokazani pomen svetovanja malim in srednjim podjetjem za učinkovito izrabo 
njihovega potencialna in zmožnosti za inovacije, tudi v smislu dostopa do notranjega trga 
in trgov tretjih držav, ter podpira Evropsko podjetniško mrežo;

24. kljub temu meni, da si je treba bolj prizadevati za obveščanje malih in srednjih podjetij o 
obstoju teh svetovalnih storitev;

25. meni, da bi se morale storitve Evropske podjetniške mreže osredotočiti na dejanske 
zahteve malih in srednjih podjetij, in zato verjame, da bi morala združenja malih in 
srednjih podjetij tesneje sodelovati pri upravljanju mreže;

26. poziva Komisijo, naj nove strukture vzpostavi šele po opravljenem pregledu financiranja 
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in pripravi seznama razpoložljivih svetovalnih storitev v državah članicah ter po ustrezni 
analizi njihove učinkovitost in na podlagi dokazane potrebe po vzpostavitvi novih 
struktur, da bi preprečili podvajanje;

27. poudarja, da morajo nove dejavnosti EU, kot je ta, izkazati dodano vrednost v primerjavi z 
obstoječimi instrumenti; meni, da je takšno dodano vrednost mogoče najti zlasti v 
primerih geografskih ali vsebinskih tržnih nepopolnosti („praznin“) ali ko je treba okrepiti 
zastopanje trgovinskih interesov EU ali zbiranje podatkov o dostopu do trga v okviru 
podatkovne zbirke.
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