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Predlog spremembe 1
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da imajo mala in srednja 
podjetja zaradi krepitve gospodarske rasti 
ter socialne in teritorialne kohezije 
bistveno vlogo pri prizadevanjih za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da je gospodarska in fiskalna 
kriza močno vplivala na položaj mnogih 
malih in srednjih podjetij in njihove obete 
ter da je nujno potreben dostop do 
financiranja;

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 močno vplivala na položaj mnogih 
malih in srednjih podjetij in njihove obete 
ter da je zato nujno potrebno poenostaviti 
pravila na nacionalni in evropski ravni, 
da bi tako omogočili lažji dostop do 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da imajo mala in srednja 
podjetja zaradi krepitve gospodarske rasti 
ter socialne in teritorialne kohezije 
bistveno vlogo pri prizadevanjih za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da je gospodarska in fiskalna 
kriza močno vplivala na položaj mnogih 
malih in srednjih podjetij in njihove obete 
ter da je nujno potreben dostop do 
financiranja;

2. poudarja, da imajo mala in srednja 
podjetja zaradi krepitve gospodarske rasti 
ter socialne in teritorialne kohezije 
bistveno vlogo pri prizadevanjih za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da je gospodarska in fiskalna 
kriza škodljivo vplivala na položaj mnogih 
malih in srednjih podjetij in njihove obete, 
zaradi česar so postala izjemno ranljiva, 
zato je nujno potreben dostop do 
financiranja;

Or. bg
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Predlog spremembe 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da imajo mala in srednja 
podjetja zaradi krepitve gospodarske rasti 
ter socialne in teritorialne kohezije 
bistveno vlogo pri prizadevanjih za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da je gospodarska in fiskalna 
kriza močno vplivala na položaj mnogih 
malih in srednjih podjetij in njihove obete 
ter da je nujno potreben dostop do 
financiranja;

2. poudarja, da imajo mala in srednja 
podjetja zaradi krepitve gospodarske rasti 
ter socialne in teritorialne kohezije 
bistveno vlogo pri prizadevanjih za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da je gospodarska in fiskalna 
kriza močno vplivala na položaj mnogih 
malih in srednjih podjetij in njihove obete 
ter da je nujno potreben dostop do 
financiranja, zlasti za mala in srednja 
podjetja, ki so začela poslovati pred 
kratkim, mala in srednja podjetja, ki so jih 
ustanovili mladi in ženske, ter mala in 
srednja podjetja s podeželja;

Or. ro

Predlog spremembe 4
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da imajo mala in srednja 
podjetja zaradi krepitve gospodarske rasti 
ter socialne in teritorialne kohezije 
bistveno vlogo pri prizadevanjih za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da je gospodarska in fiskalna 
kriza močno vplivala na položaj mnogih 
malih in srednjih podjetij in njihove obete 
ter da je nujno potreben dostop do 
financiranja;

2. poudarja, da imajo mala in srednja 
podjetja zaradi krepitve gospodarske rasti 
ter socialne in teritorialne kohezije 
bistveno vlogo pri prizadevanjih za 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da je kohezijska politika 
koristna zlasti za učinkovito obravnavanje 
razmer, ki jih je opisala Komisija in 
zadevajo potrebe, ki jih morajo države 
članice obravnavati, da bi podprle 
tehnološke spremembe, ki so potrebne za 
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krepitev konkurenčnosti;

Or. es

Predlog spremembe 5
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

Or. es

Predlog spremembe 6
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. podpira tudi načrte Komisije za razvoj 
socialnega gospodarstva ob upoštevanju 
njegovega trenutnega pomena v 
evropskem gospodarstvu; glede tega 
opozarja tudi na prispevke Evropskega 
socialnega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj;

Or. es

Predlog spremembe 7
Ana Miranda
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. 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;

3. 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, kakor tudi za 
zagotavljanje zaposlitev nezaščitenim 
ranljivim skupinam, kot so mladi, ženske 
in migranti;

Or. en

Predlog spremembe 8
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. 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;

3. poziva Evropski svet, naj z namenom 
povečevanja konkurenčnosti evropskega 
gospodarstva ter podpiranja malih in 
srednjih podjetij ohrani nespremenjen 
proračun za kohezijsko politiko za 
naslednje programsko obdobje, saj so 
strukturni skladi in Kohezijski sklad med 
najučinkovitejšimi instrumenti EU za 
ustvarjanje večje rasti in povečanje stopnje 
zaposlenosti med domačim prebivalstvom;

Or. bg

Predlog spremembe 9
Ramona Nicole Mănescu
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. 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;

3. 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; poziva države članice, 
naj spodbujajo razvoj in konkurenčnost 
različnih vrst malih in srednjih podjetij ter 
z najprimernejšimi posebnimi ukrepi 
obravnavajo njihove posebne potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 10
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. 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;

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

Or. pt

Predlog spremembe 11
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Phil Bennion
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja prispevek ESRR in 
Kohezijskega sklada k razvoju in 
izboljšanju prometne, energetske, okoljske 
in širokopasovne infrastrukture ter s tem 
k ustvarjanju ugodnega poslovnega 
okolja, spodbujanju naložb in krepitvi 
konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba spodbujati 
podjetništvo in povečati podporo malim in 
srednjim podjetjem, pri čemer priznava 
ključno vlogo, ki jo imajo pri 
pospeševanju gospodarske 
konkurenčnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je potrebno 
dopolnjevanje med programom 
Obzorje 2020 in vlogo kohezijske politike 
pri spodbujanju konkurenčnosti malih in 



AM\902809SL.doc 9/24 PE489.601v01-00

SL

srednjih podjetij ter njihovega prispevka k 
cilju pametne rasti;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da je za dolgoročno 
konkurenčnost evropskih malih in 
srednjih podjetij potreben pristop, ki 
temelji na trajnostnem in glede rabe virov 
učinkovitem gospodarstvu, ter priznava, 
da je treba povečati podporo za raziskave, 
razvoj in inovacije; poudarja vlogo 
podpore strukturnih skladov tehnološkim, 
organizacijskim in industrijskim 
inovacijam;

Or. en

Predlog spremembe 15
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje in sinergija med različnimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
politikami, ki neposredno zadevajo mala in 
srednja podjetja; poudarja, da bi morali biti 
sedanje pobude in finančni instrumenti v 
podporo malim in srednjim podjetjem bolj 
usklajeni in bi se morali dopolnjevati; 
poudarja, da je treba zmanjšati 
razdrobljenost in konsolidirati sheme 

4. poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje in sinergija med različnimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
politikami, ki neposredno zadevajo mala in 
srednja podjetja; poudarja, da bi morali biti 
sedanje pobude in finančni instrumenti v 
podporo malim in srednjim podjetjem bolj 
usklajeni in bi se morali dopolnjevati; 
poudarja, da je treba zmanjšati 
razdrobljenost in konsolidirati sheme 
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finančne podpore za mala in srednja 
podjetja, da bi zagotovili večje združevanje 
in usklajevanje sredstev na evropski, 
regionalni in nacionalni ravni;

finančne podpore za mala in srednja 
podjetja, da bi zagotovili večje združevanje 
in usklajevanje sredstev na evropski, 
lokalni, 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, zlasti 
raznolikosti jezikov v regijah;

Or. en

Predlog spremembe 16
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje in sinergija med različnimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
politikami, ki neposredno zadevajo mala in 
srednja podjetja; poudarja, da bi morali biti 
sedanje pobude in finančni instrumenti v 
podporo malim in srednjim podjetjem bolj 
usklajeni in bi se morali dopolnjevati; 
poudarja, da je treba zmanjšati 
razdrobljenost in konsolidirati sheme 
finančne podpore za mala in srednja 
podjetja, da bi zagotovili večje združevanje 
in usklajevanje sredstev na evropski, 
regionalni in nacionalni ravni;

4. poudarja potrebo po boljšem 
usklajevanju pomoči za raziskave in 
inovacije ter po večjem usklajevanju in
sinergiji nasploh med različnimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
politikami, ki neposredno zadevajo mala in 
srednja podjetja; poudarja, da bi morali biti 
sedanje pobude in finančni instrumenti v 
podporo malim in srednjim podjetjem bolj 
usklajeni in bi se morali dopolnjevati; 
poudarja, da je treba konsolidirati sheme 
finančne podpore za mala in srednja 
podjetja, da bi zagotovili večje združevanje 
in usklajevanje sredstev na evropski, 
regionalni in nacionalni ravni;

Or. es

Predlog spremembe 17
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje in sinergija med različnimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
politikami, ki neposredno zadevajo mala in 
srednja podjetja; poudarja, da bi morali biti 
sedanje pobude in finančni instrumenti v 
podporo malim in srednjim podjetjem bolj 
usklajeni in bi se morali dopolnjevati; 
poudarja, da je treba zmanjšati 
razdrobljenost in konsolidirati sheme 
finančne podpore za mala in srednja 
podjetja, da bi zagotovili večje združevanje 
in usklajevanje sredstev na evropski, 
regionalni in nacionalni ravni;

4. poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje in sinergija med različnimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
politikami ter instrumenti financiranja, ki 
neposredno zadevajo mala in srednja 
podjetja; poudarja, da bi morali biti sedanje 
pobude in finančni instrumenti v podporo 
malim in srednjim podjetjem bolj usklajeni 
in bi se morali dopolnjevati; poudarja, da je 
treba zmanjšati razdrobljenost in 
konsolidirati sheme finančne podpore za 
mala in srednja podjetja, da bi zagotovili 
večje združevanje in usklajevanje sredstev 
na evropski, regionalni in nacionalni ravni;
poziva k okrepitvi dialoga s skupino 
Evropske investicijske banke in 
Evropskim investicijskim skladom, da se 
razišče možnost pomoči za izboljšanje 
dostopa do financiranja za mikro podjetja 
ter mala in srednja podjetja, zlasti v 
najbolj oddaljenih regijah Evropske unije, 
kjer geografske in strukturne ovire ter 
velik vpliv gospodarske krize resno 
ogrožajo konkurenčnost in prizadevanja 
za spodbujanje zaposlovanja; poleg tega 
poudarja, da je v teh regijah za razvoj 
podjetništva pomembno zagotoviti 
podporo za skupne ukrepe centrov za 
usposabljanje in podjetij;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje in sinergija med različnimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 

4. poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje in sinergija med različnimi 
evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi 
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politikami, ki neposredno zadevajo mala in 
srednja podjetja; poudarja, da bi morali biti 
sedanje pobude in finančni instrumenti v 
podporo malim in srednjim podjetjem bolj 
usklajeni in bi se morali dopolnjevati; 
poudarja, da je treba zmanjšati 
razdrobljenost in konsolidirati sheme 
finančne podpore za mala in srednja 
podjetja, da bi zagotovili večje združevanje 
in usklajevanje sredstev na evropski, 
regionalni in nacionalni ravni;

politikami, ki neposredno zadevajo mala in 
srednja podjetja; poudarja, da bi morali biti 
sedanje pobude in finančni instrumenti v 
podporo malim in srednjim podjetjem bolj 
usklajeni in bi se morali dopolnjevati; 
poudarja, da je treba zmanjšati 
razdrobljenost, spodbujati in konsolidirati 
sheme finančne podpore za mala in srednja 
podjetja ter olajšati dostop z okrepljenim 
spremljanjem, da bi zagotovili večje 
združevanje in usklajevanje sredstev na 
evropski, regionalni in nacionalni ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba še naprej 
razvijati instrumente finančnega 
inženiringa, ki bodo omogočali razvoj
kakovostnih strateških projektov ter 
sodelovanje zasebnih akterjev, zlasti malih 
in srednjih podjetij, in kapitala v 
evropskih projektih. Ker so ti instrumenti 
zaradi svoje prezapletenosti trenutno 
premalo izkoriščeni, je razprava o 
njihovem upravljanju nujna;

Or. en

Predlog spremembe 20
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je cilj financiranja malih in 
srednjih podjetij prek ESRR okrepiti 
konkurenčnost v vseh regijah Evropske 
unije, da bi dosegli gospodarski, socialni 
in teritorialni razvoj v skladu s cilji 
kohezijske politike; vendar poudarja, da 
bi bilo treba v najbolj oddaljenih regijah 
zaradi njihovih gospodarskih in socialnih 
razmer financiranje zagotoviti vsem 
podjetjem, ki se nahajajo v njih, tudi če se 
ne uvrščajo med mala in srednja podjetja;

Or. pt

Predlog spremembe 21
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi morali strukturni skladi 
še naprej zagotavljati financiranje malim in 
srednjim podjetjem v obliki lastniškega 
kapitala, jamstev in posojil, ter poudarja, 
da bi bilo treba preprečiti zapletene 
upravne postopke in večje razlike med 
določbami, ki jih uporabljajo organi 
upravljanja in posredniški subjekti;

5. poudarja, da bi morali strukturni skladi 
še naprej zagotavljati financiranje malim in 
srednjim podjetjem v obliki lastniškega 
kapitala, jamstev in posojil, ter prav tako 
poudarja, da bi bilo treba z uporabo 
prednosti, ki jih ponuja elektronska 
uprava, preprečiti zapletene upravne 
postopke in večje razlike med določbami, 
ki jih uporabljajo organi upravljanja in 
posredniški subjekti;

Or. en

Predlog spremembe 22
Monika Smolková

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi morali strukturni skladi 
še naprej zagotavljati financiranje malim in 
srednjim podjetjem v obliki lastniškega 
kapitala, jamstev in posojil, ter poudarja, 
da bi bilo treba preprečiti zapletene 
upravne postopke in večje razlike med 
določbami, ki jih uporabljajo organi 
upravljanja in posredniški subjekti;

5. poudarja, da bi morali strukturni skladi 
še naprej zagotavljati financiranje malim in 
srednjim podjetjem v obliki lastniškega 
kapitala, jamstev in posojil po nizkih 
obrestnih merah, ter poudarja, da bi bilo 
treba preprečiti zapletene upravne postopke 
in večje razlike med določbami, ki jih 
uporabljajo organi upravljanja in 
posredniški subjekti;

Or. sk

Predlog spremembe 23
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi morali strukturni skladi 
še naprej zagotavljati financiranje malim in 
srednjim podjetjem v obliki lastniškega 
kapitala, jamstev in posojil, ter poudarja, 
da bi bilo treba preprečiti zapletene 
upravne postopke in večje razlike med 
določbami, ki jih uporabljajo organi 
upravljanja in posredniški subjekti;

5. poudarja, da bi strukturni skladi morali 
še naprej zagotavljati financiranje za mala 
in srednja podjetja v obliki lastniškega 
kapitala, garancij in posojil ter poudarja, da 
bi bilo treba s stalnim procesom 
poenostavljanja in izogibanjem velikim
razlikam med določbami, ki jih uporabljajo 
organi upravljanja in posredniški subjekti, 
preprečiti zapletene upravne postopke;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi morali strukturni skladi 5. poudarja, da bi morali strukturni skladi 
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še naprej zagotavljati financiranje malim in 
srednjim podjetjem v obliki lastniškega 
kapitala, jamstev in posojil, ter poudarja, 
da bi bilo treba preprečiti zapletene 
upravne postopke in večje razlike med 
določbami, ki jih uporabljajo organi 
upravljanja in posredniški subjekti;

še naprej zagotavljati financiranje malim in 
srednjim podjetjem v obliki lastniškega 
kapitala, jamstev in posojil, ter poudarja, 
da bi bilo treba preprečiti zapletene 
upravne postopke, zlasti na nacionalni 
ravni, in večje razlike med določbami, ki
jih uporabljajo organi upravljanja in 
posredniški subjekti;

Or. en

Predlog spremembe 25
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi morali strukturni skladi 
še naprej zagotavljati financiranje malim in 
srednjim podjetjem v obliki lastniškega 
kapitala, jamstev in posojil, ter poudarja, 
da bi bilo treba preprečiti zapletene 
upravne postopke in večje razlike med 
določbami, ki jih uporabljajo organi 
upravljanja in posredniški subjekti;

5. ugotavlja, da je gospodarska in fiskalna 
kriza močno vplivala na razmere mnogih 
malih in srednjih podjetij in njihove obete 
ter da je nujno potreben dostop do 
financiranja; poudarja, da bi morali 
strukturni skladi še naprej zagotavljati 
financiranje malim in srednjim podjetjem v 
obliki lastniškega kapitala, jamstev in 
posojil, ter poudarja, da bi bilo treba 
preprečiti zapletene upravne postopke in 
večje razlike med določbami, ki jih 
uporabljajo organi upravljanja in 
posredniški subjekti;

Or. es

Predlog spremembe 26
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj na ustrezni 
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ravni 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 olajšal njihov dostop do 
finančnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 27
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. izpostavlja, da so strukturni skladi in 
zlasti ESRR pomemben instrument 
podpore za inovativna mala in srednja 
podjetja v smislu njihove konkurenčnosti 
in zlasti njihove internacionalizacije, ter 
poudarja, da je treba v tem primeru 
upravičenost opredeliti čim širše; poziva 
regije, naj v svojih operativnih programih 
izkoristijo priložnosti, ki jim jih bodo 
zagotovili predpisi;

Or. de

Predlog spremembe 28
Monika Smolková

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da je treba za ustvarjanje 
novih delovnih mest uporabiti enake 
finančne spodbude tako za velika podjetja 
kot za mala in srednja podjetja;

Or. sk
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Predlog spremembe 29
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. 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;

Or. ro

Predlog spremembe 30
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. predlaga, naj nacionalne politike in 
politike EU posebej upoštevajo storitveni 
sektor ter zlasti konsolidacijo in 
vključevanje storitev v proizvodni sektor;

Or. es

Predlog spremembe 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)



PE489.601v01-00 18/24 AM\902809SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj predvsem pojasni 
sheme državne podpore, zlasti za mala in 
srednja podjetja, v okviru programov 
čezmejnega sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva, naj se pri oblikovanju 
različnih pobud upoštevajo regionalne 
posebnosti, saj tvorijo mala in srednja 
podjetja osnovno gospodarsko strukturo, 
pri čemer naj se posebna pozornost 
nameni regijam in ozemljem s posebnim 
geodemografskimi teritorialnimi 
značilnostmi, kot so otoki, gorske regije in 
redko naseljena območja, ter regijam, na 
katere vpliva edinstvena strukturna 
sprememba s posebnim vplivom;

Or. es

Predlog spremembe 33
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik na svojih ravneh 
uporabljajo instrumente, ki jih spodbuja 

6. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik in preprečitev 
negativnih vplivov na mala in srednja 
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Komisija, kot so na primer preverjanje 
konkurenčnosti, pregledi ustreznosti in 
preskusi za mala in srednja podjetja.

podjetja na svojih ravneh po potrebi
uporabljajo instrumente za oceno učinka 
in merjenje upravne obremenitve ter 
preskuse za mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik na svojih ravneh 
uporabljajo instrumente, ki jih spodbuja 
Komisija, kot so na primer preverjanje 
konkurenčnosti, pregledi ustreznosti in 
preskusi za mala in srednja podjetja.

6. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik na svojih ravneh 
uporabljajo instrumente, ki jih spodbuja 
Komisija, kot so na primer preverjanje 
konkurenčnosti, pregledi ustreznosti in 
preskusi za mala in srednja podjetja. poziva 
Evropsko komisijo, naj v nove programe 
za teritorialno sodelovanje vključi 
podporo za vzpostavitev skupnih vlaganj 
malih in srednjih podjetij iz različnih regij 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 35
Monika Smolková

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik na svojih ravneh 
uporabljajo instrumente, ki jih spodbuja 
Komisija, kot so na primer preverjanje 
konkurenčnosti, pregledi ustreznosti in

6. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik na svojih ravneh 
uporabljajo instrumente, ki jih spodbuja 
Komisija, kot so na primer preverjanje 
konkurenčnosti, pregledi ustreznosti,
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preskusi za mala in srednja podjetja. preskusi za mala in srednja podjetja in 
Direktiva 2011/7/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o boju proti zamudam 
pri plačilih v trgovinskih poslih.

Or. sk

Predlog spremembe 36
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik na svojih ravneh 
uporabljajo instrumente, ki jih spodbuja 
Komisija, kot so na primer preverjanje 
konkurenčnosti, pregledi ustreznosti in 
preskusi za mala in srednja podjetja.

6. poziva države članice ter regionalne in 
lokalne organe, naj za zajamčenje splošne 
učinkovitosti politik na svojih ravneh 
uporabljajo instrumente, ki jih spodbuja 
Komisija, kot so na primer preverjanje 
konkurenčnosti, pregledi ustreznosti in 
preskusi za mala in srednja podjetja.
poudarja, da je treba zagotoviti več naložb 
v finančno pomoč in usposabljanje za 
nacionalne in regionalne uprave in s tem 
povečati zmogljivost organov, ki skrbijo za 
programe, ter njihovo poznavanje 
predpisov.

Or. en

Predlog spremembe 37
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da programi evropskega 
teritorialnega sodelovanja podpirajo 
dejavnosti na področju mreženja, znanja 
ter izmenjave strokovnega znanja in 
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izkušenj med organizacijami v različnih 
evropskih regijah ter da bi lahko bili 
koristen instrument za ustvarjanje novih 
poslovnih priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 38
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo, naj zlasti ne 
spremeni opredelitve malih in srednjih 
podjetij, z izjemo potrebnih prilagoditev 
glede inflacije in drugih spremenljivih 
gospodarskih dejavnikov ter prehodnih 
ukrepov za odpravo morebitnih ovir za 
rast;

Or. de

Predlog spremembe 39
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da imajo strukturni skladi in 
zlasti ESS pomembno vlogo pri 
pridobivanju znanja in spretnosti, 
mreženju ter izmenjavi dobrih praks; 
meni, da vlaganje v človeški kapital in 
projekte sodelovanja pomembno prispeva 
h krepitvi konkurenčnosti evropskih 
malih in srednjih podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 b. poudarja že dokazani pomen 
svetovanja malim in srednjim podjetjem 
za učinkovito izrabo njihovih možnosti in 
sposobnosti za inovacije, zlasti v smislu 
dostopa do notranjega trga in trgov tretjih 
držav, ter podpira Evropsko podjetniško 
mrežo;

Or. de

Predlog spremembe 41
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 c. kljub temu meni, da si je treba bolj 
prizadevati za obveščanje malih in 
srednjih podjetij o obstoju teh storitev 
svetovanja; meni, da predlagani proračun 
za spodbujanje malih in srednjih podjetij 
ni zadosten glede na visoka pričakovanja 
Komisije v zvezi z mrežo;

Or. de

Predlog spremembe 42
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 d. 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;

Or. de

Predlog spremembe 43
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 e. poziva Komisijo, naj nove strukture 
vzpostavi šele po opravljenem pregledu 
financiranja in pripravi seznama 
razpoložljivih storitev svetovanja v 
državah članicah ter po ustrezni analizi 
njihove učinkovitost in na podlagi 
dokazane potrebe po vzpostavitvi novih 
struktur, da bi se izognili podvajanju;

Or. de

Predlog spremembe 44
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 f. 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 
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ali vsebinskih tržnih nepopolnosti 
(„praznin“) ali ko gre za zastopanje 
trgovinskih interesov EU ali zbiranje 
podatkov o dostopu do trga v okviru 
podatkovne zbirke;

Or. de

Predlog spremembe 45
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 g. meni, da bi bilo treba pri svetovanju 
malim in srednjim podjetjem vedno 
ohraniti lokalno navezavo podjetij ter da 
bi bilo treba storitve zagotavljati 
neposredno podjetjem v znanem 
regionalnem okolju, tudi in zlasti kadar so 
povezane z dostopom do trga v tretjih 
državah; meni, da bi morala Evropska 
podjetniška mreža poiskati usposobljene 
partnerje v tretjih državah, ki se lahko 
vključijo v mrežo, ter da bi morala imeti 
možnost uporabiti informacije iz 
podatkovne zbirke EU o dostopu do trga.

Or. de


