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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 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;

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;

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;

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;

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.


