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Predlog spremembe 1
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja akcijski načrt EU za 
izboljšanje dostopa do finančnih sredstev 
za mala in srednja podjetja;

1. pozdravlja akcijski načrt EU za 
izboljšanje dostopa do finančnih sredstev 
za mala in srednja podjetja; meni, da je 
glede na težke razmere, s katerimi se 
zaradi gospodarske krize trenutno soočajo 
mala in srednja podjetja, izvedba tega 
načrta potrebna za zagotavljanje 
uspešnega razvoja teh podjetij;

Or. es

Predlog spremembe 2
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja akcijski načrt EU za 
izboljšanje dostopa do finančnih sredstev 
za mala in srednja podjetja;

1. pozdravlja akcijski načrt EU za 
izboljšanje dostopa do finančnih sredstev 
za mala in srednja podjetja v skladu s 
prednostnimi nalogami strategije Evropa 
2020;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja akcijski načrt EU za 
izboljšanje dostopa do finančnih sredstev 
za mala in srednja podjetja;

1. pozdravlja akcijski načrt EU za 
izboljšanje dostopa do finančnih sredstev 
za mala in srednja podjetja (MSP);
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Or. de

Predlog spremembe 4
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest in
produktivnost dela;

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest,
produktivnost dela in socialna kohezija, 
kar je bistveno za blaginjo regij Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva, naj se posebna 
pozornost nameni malim in srednjim 
podjetjem v regijah z geografskimi 
omejitvami, kot so otoške regije in najbolj 
oddaljene regije; 

Or. fr

Predlog spremembe 5
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest in 
produktivnost dela;

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest in 
produktivnost dela; podpira pobudo 
Komisije v zvezi s finančnim 
instrumentom za zmanjšanje dolga malih 
in srednjih podjetij v času, ko so omejitve 
tradicionalnih poti financiranja velika 
težava;

Or. es
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Predlog spremembe 6
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest in 
produktivnost dela;

2. poudarja, da so mala in srednja 
podjetja hrbtenica Evropske unije in da so 
na žalost glavna žrtev gospodarske in 
finančne krize;  v zvezi s tem priznava, da 
se z zagotavljanjem ustreznega in 
pravočasnega dostopa do finančnih 
sredstev za mala in srednja podjetja 
spodbuja ter krepi gospodarska rast, 
ustvarjanje novih delovnih mest in 
produktivnost dela;

Or. ro

Predlog spremembe 7
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest in 
produktivnost dela;

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest in 
produktivnost dela, saj so po podatkih 
Eurostata zgolj v zadnjih petih letih mala 
in srednja podjetja ustvarila 80 % vseh 
novih delovnih mest in so torej hrbtenica 
evropskega gospodarstva;

Or. de

Predlog spremembe 8
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest in 
produktivnost dela;

2. priznava, da se z zagotavljanjem 
ustreznega in pravočasnega dostopa do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja spodbuja ter krepi gospodarska 
rast, ustvarjanje novih delovnih mest in 
produktivnost dela; vendar poudarja, da je 
treba zagotoviti, da ta finančna sredstva 
ustvarjajo močan regionalni razvoj in 
ščitijo lokalna delovna mesta;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priporoča povečanje kapitala 
Evropske investicijske banke kot sredstvo 
za povečanje odobritev posojil malim in 
srednjim podjetjem ter nove naložbe, ki 
oživljajo gospodarsko dejavnost ter 
ustvarjajo delovna mesta in bogastvo;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
eno od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij;

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
en od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij; meni, da 
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se bo finančna pomoč, namenjena 
kohezijski politiki in programu za 
konkurenčnost podjetij ter mala in 
srednja podjetja (COSME), v prihodnje 
morala osredotočiti na krepitev 
zmogljivosti malih in srednjih podjetij na 
področju raziskav in inovacij ter na 
izboljševanje njihove konkurenčnosti na 
svetovni ravni; 

Or. pt

Predlog spremembe 11
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
eno od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij;

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
en od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij; zato 
poudarja, da je v okviru tega cilja 
konvergence treba najmanj razvitim 
regijam ali regijam z gospodarskimi 
težavami omogočiti prednostni dostop do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja, da bi tako odpravili neoptimalne 
razmere na področju naložb;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 

3. priznava, da bi v tem obdobju fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
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konvergence in trajnostnega razvoja EU –
eno od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij;

zmogljivosti zasebnega sektorja morala 
biti mala in srednja podjetja deležna 
okrepljene evropske pomoči, da bi lahko 
še naprej ustvarjala delovna mesta ter 
zagotavljala inovacije in rast;  priznava, 
da je kohezijska politika – poglavitno
naložbeno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
en od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 13
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
eno od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij;

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
en od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij, ter 
poudarja njen pomen pri oživljanju 
gospodarstva in konkurenčnosti v EU in 
konvergenci njenih regij;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
eno od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij;

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
en od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij in da jo je 
treba neposredno ali posredno usklajevati 
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z vsemi sektorskimi ukrepi, sprejetimi v 
prid malim in srednjim podjetjem;

Or. es

Predlog spremembe 15
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
eno od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij;

3. priznava, da je kohezijska politika –
poglavitno orodje za doseganje 
konvergence in trajnostnega razvoja EU –
en od pomembnejših virov za podpiranje 
njenih malih in srednjih podjetij in da v 
skladu s členom 174 PDEU njeno 
področje uporabe ni omejeno samo na 
izvajanje ciljev strategije Evropa 2020;

Or. it

Predlog spremembe 16
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da imajo mala in srednja 
podjetja odločilen pomen pri 
gospodarskem in družbenem razvoju 
najbolj oddaljenih regij in da je treba 
oblikovati posebne programe pomoči, 
podobne programom POSEI, in dodatne 
mehanizme za odobritev posojil podjetjem, 
ki delujejo v teh evropskih regijah;

Or. pt
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Predlog spremembe 17
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da igrajo mala in srednja 
podjetja pomembno vlogo v regionalnem 
razvoju in da bodo morale prihodnje 
ureditve sektorja finančnih storitev zato 
upoštevati potrebe malih in srednjih 
podjetij po financiranju; 

Or. ro

Predlog spremembe 18
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da bi morala biti za dosego večje 
udeležbe bančnega sektorja in 
učinkovitejše rabe strukturnih skladov 
finančna pomoč malim in srednjim 
podjetjem v okviru kohezijske politike 
usmerjena k neposrednemu financiranju 
tveganega kapitala;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba še bolj spodbujati 4. poudarja, da je treba še bolj spodbujati 
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poenostavitev upravnih postopkov na 
evropski, nacionalni ter subnacionalni
ravni, na podlagi katerih upravičenci, zlasti 
mala in srednja podjetja, pridobijo sredstva 
EU ali pravico do uporabe posameznih
finančnih instrumentov.

poenostavitev upravnih postopkov na 
evropski, nacionalni ter regionalni in
lokalni ravni, na podlagi katerih 
upravičenci, zlasti mala in srednja podjetja, 
pridobijo sredstva EU ali pravico do 
uporabe obstoječih finančnih instrumentov; 
podpira odločitev Komisije, da se v 
prihodnjem regulativnem okviru znotraj 
kohezijske politike izboljšata, okrepita in 
povečata uporaba in nadzor novih 
inovativnih finančnih instrumentov, 
namenjenih malim in srednjim podjetjem;  
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
novi inovativni finančni instrumenti za 
mala in srednja podjetja jasni, enostavni 
in pregledni, da bi tako zagotovili, da bo 
njihova uporaba imela takojšen učinek v 
smislu odprave vrzeli pri financiranju 
malih in srednjih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 20
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba še bolj spodbujati 
poenostavitev upravnih postopkov na 
evropski, nacionalni ter subnacionalni
ravni, na podlagi katerih upravičenci, zlasti 
mala in srednja podjetja, pridobijo sredstva 
EU ali pravico do uporabe posameznih
finančnih instrumentov.

4. poudarja, da je treba še bolj spodbujati 
poenostavitev upravnih postopkov na 
evropski, nacionalni ter podnacionalni
ravni, na podlagi katerih upravičenci, zlasti 
mala in srednja podjetja, pridobijo sredstva 
EU ali pravico do uporabe obstoječih
finančnih instrumentov; spodbuja načelo 
prednostnih nalog in deljenega 
upravljanja pri dostopanju do finančnih 
sredstev, kar je temeljni koncept, na 
katerem temelji kohezijska politika in ki 
regionalnim in nacionalnim oblastem 
omogoča, da sodelujejo pri načrtovanju in 
izvajanju financiranja;

Or. fr
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Predlog spremembe 21
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba še bolj spodbujati 
poenostavitev upravnih postopkov na 
evropski, nacionalni ter subnacionalni
ravni, na podlagi katerih upravičenci, zlasti 
mala in srednja podjetja, pridobijo sredstva 
EU ali pravico do uporabe posameznih
finančnih instrumentov.

4. poudarja, da je treba še bolj spodbujati 
poenostavitev upravnih postopkov na 
evropski, nacionalni ter regionalni ravni, 
na podlagi katerih upravičenci, zlasti mala 
in srednja podjetja, pridobijo sredstva EU 
ali pravico do uporabe obstoječih finančnih 
instrumentov, in prispevati k večji 
preglednosti, razumljivosti in usklajenosti 
teh postopkov na vseh ravneh.

Or. pt

Predlog spremembe 22
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba še bolj spodbujati 
poenostavitev upravnih postopkov na 
evropski, nacionalni ter subnacionalni
ravni, na podlagi katerih upravičenci, 
zlasti mala in srednja podjetja, pridobijo 
sredstva EU ali pravico do uporabe
posameznih finančnih instrumentov.

4. poudarja, da je treba še bolj spodbujati 
poenostavitev upravnih postopkov na 
evropski, nacionalni ter podnacionalni
ravni in si prizadevati za manjšo 
regulativno zapletenost, ki pogosto 
predstavlja oviro za upravičence, zlasti 
mala in srednja podjetja, pri pridobivanju 
sredstev EU ali pravice do uporabe
obstoječih finančnih instrumentov.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Jean-Jacob Bicep
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. podpira predlog Evropske komisije, da 
se prizna raznolikost malih in srednjih 
podjetij v evropskih regijah, in poudarja 
potrebo po oblikovanju različnih 
prilagojenih programov in instrumentov;  
spodbuja Evropsko komisijo, naj 
nadaljuje z oblikovanjem ukrepov, 
prilagojenih regionalnim posebnostim, v 
katerih se razvijajo mala in srednja 
podjetja, in pri tem zlasti upošteva 
omejitve, povezane z veliko oddaljenostjo 
ali otoško naravo (omejenost lokalnih 
trgov, oddaljenost od trga in dobavnih 
virov, potreba po večjih zalogah…);

Or. fr

Predlog spremembe 24
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. zato poziva države članice, naj z 
namenom poenostavitve upravnih 
postopkov za prosilce določijo eno samo 
službo za stike (vse na enem mestu), da bi 
tako olajšali dostop malih in srednjih 
podjetij do strukturnih skladov;

Or. de

Predlog spremembe 25
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)



PE498.027v01-00 14/16 AM\916564SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k spodbujanju inovativnih 
finančnih rešitev na ravni malih in 
srednjih podjetij, zlasti tistih nedavno 
ustanovljenih, ki bodo izboljšale 
učinkovitost teh podjetij in hkrati 
spodbudile razvoj vseh regij Evropske 
unije;

Or. ro

Predlog spremembe 26
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva k zagotavljanju jasnega, 
enostavnega in preglednega pravnega 
okvira za dostop do finančnih sredstev na 
eni strani in sistema za predhodno in 
naknadno ocenjevanje vloge malih in 
srednjih podjetij v družbeno-
gospodarskem in ekološkem prehodu, h 
kateremu smo se zavezali, na drugi strani;  
poziva Komisijo, naj v zadevni zakonodaji 
določi ustrezne zahteve v zvezi z nadzorom 
upravičencev in posebnimi okoljskimi 
pravicami, da bi tako zagotovili pravično 
in trajnostno gospodarsko dinamiko;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Michael Theurer

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

4b. priporoča uporabo strukturnih 
skladov za finančne instrumente, kot so 
„poslovni angeli“, da bi tako zagotovili 
več finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja;

Or. de

Predlog spremembe 28
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. vztraja, da je nujno mala in srednja 
podjetja obveščati o možnostih 
financiranja v okviru strukturnih skladov; 
meni, da bi bilo v ta namen primerno 
uporabiti in okrepiti obstoječa telesa, kot 
je Evropska podjetniška mreža 
(Enterprise Europe Network);

Or. de

Predlog spremembe 29
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poudarja, da je v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji treba poenostaviti in 
skrajšati postopke za odobritev finančnih 
sredstev v okviru strukturnih skladov in 
sredstva hitreje izplačevati.

Or. de
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