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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priložnostih za zeleno rast MSP
(2014/2209(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2013 o boljšem dostopu do finančnih 
sredstev za mala in srednja podjetja1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2014 o ponovni industrializaciji 
Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Najprej pomisli na male“ – „Akt za 
mala podjetja“ za Evropo (COM(2008)0394),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Pregled „Akta za mala podjetja“ za 
Evropo (COM(2011)0078),

– ob upoštevanju raziskav Eurobarometer o MSP, učinkoviti rabi virov in zelenem trgu 
(Flash Eurobarometer 342) ter o javni podpori za trženje inovacij (Flash Eurobarometer 
394),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij (sprejetega na 109. plenarnem zasedanju 3. in 4. 
decembra 2014) o svežnju o industrijski politiki,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora 
za proračun in Odbora za regionalni razvoj (A8-0000/2015),

A. ker mala in srednja podjetja predstavljajo več kot 98 % evropskih podjetij in 
zagotavljajo več kot 67 % delovnih mest v Uniji; ker so osrednji steber gospodarstva 
Evropske unije ter pomembna gonilna sila dolgoročne evropske gospodarske rasti in 
ustvarjanja trajnostnih delovnih mest v 28 državah članicah; ker imajo zato skupaj s 
podjetji s srednje veliko tržno kapitalizacijo in multinacionalnimi podjetji pomembno 
vlogo v industrijskem ekosistemu;

B. ker je trenutno svetovni trg za okoljsko blago in storitve ocenjen na 1000 milijard EUR 
letno, ta znesek pa naj bi se do leta 2020 podvojil ali celo potrojil, kar bo ustvarilo 
izjemne priložnosti za evropska mala in srednja podjetja in gospodarsko rast EU na 
splošno;

C. ker se je Evropska unija zavezala ponovni industrializaciji Evrope z vlaganjem v načela 
trajnosti, konkurenčnosti in inovacij in zagotavljanjem podpore tem načelom; 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0036.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0032.
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D. ker je omogočanje malim in srednjim podjetjem, da okoljske izzive pretvorijo v 
gospodarske priložnosti, eno od načel Akta za mala podjetja, ni pa bilo bistvenega 
napredka v zvezi s oblikovanjem politike ter se mala in srednja podjetja ob začetku 
delovanja in ob izvajanju okoljskih standardov pogosto srečujejo z nedoslednimi 
politikami;

E. ker bosta tako trg kot zakonodaja povečala pritisk na mala in srednja podjetja, da 
izpolnjujejo okoljske standarde;

F. ker imajo mala in srednja podjetja kljub nedavnim prizadevanjem še vedno težave pri 
dostopu do financiranja in ker prispevek programov EU k inovacijam še vedno ni dovolj 
velik;

G. ker imajo mala podjetja sorazmerno večjo korist od ukrepov za izboljšanje učinkovite 
rabe virov kot veliki subjekti in bi jim bilo treba pri pripravi politike nameniti več 
pozornosti; ker je potencialna bruto korist od izboljšanja učinkovitosti rabe virov 10–
17 % prihodka, odvisno od sektorja dejavnosti;

H. ker je poudarek predvsem na malih in srednjih podjetjih na področju visoke tehnologije, 
ki neposredno zagotavljajo zelene inovacije, vendar je treba podpreti tudi druga 
podjetja, ki želijo izpolnjevati okoljske predpise; ker so ekoinovacije lahko ideja za 
novo podjetje, a tudi ukrep za izboljšanje obstoječih podjetij v okviru zelenega 
gospodarstva;

I. ker, čeprav ni mednarodno sprejete opredelitve, obstaja konsenz, da je zelena rast 
kombinacija gospodarske rasti in okoljske trajnosti;

Splošna vprašanja

1. ugotavlja, da se koncept zelene rasti in priložnosti, ki iz njega izhajajo, nanašajo na 
različne sektorje, kot je krožno gospodarstvo, energetska učinkovitost, učinkovita raba 
virov, obnovljivi viri energije, ravnanje z odpadki, pristop „od zibelke do zibelke“; 
izpostavlja velik gospodarski potencial teh sektorjev;

2. poudarja, da je treba zeleno rast postaviti v širši kontekst in da bi morala zajemati 
prizadevanja vzdolž vrednostne verige in podjetniškega ekosistema, vključno s 
prizadevanji akterjev v industrijski proizvodnji za zmanjšanje ekološkega odtisa 
njihovih proizvodov, proizvodnih procesov, poslovnih praks in storitev;

3. poudarja dejstvo, da bo moralo naše gospodarstvo poskrbeti za vse večje število 
prebivalcev – 9 milijard ljudi do leta 2050 – in da so naši naravni viri omejeni in da jih 
je zato treba uporabljati zelo učinkovito; izpostavlja nove inovativne rešitve za te izzive, 
kot so novi proizvodi, proizvodni procesi, poslovne prakse in storitve, in nov podporni 
zakonodajni okvir;

4. opominja Komisijo in države članice, da so mala in srednja podjetja po vsej Evropi 
izredno raznolika, od zelo tradicionalnih družinskih podjetij do hitro rastočih družb, 
visokotehnoloških podjetij, mikropodjetij, socialnih podjetij in novoustanovljenih 
podjetij, in da morajo biti pristopi pomoči enako raznoliki;
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5. meni, da mora EU korenito spremeniti svojo podjetniško kulturo, da bi prispevala h 
gospodarski rasti tako, da bi več ljudi odprlo lastno podjetje in iskalo več poslovnih 
priložnosti, tudi na področju zelene rasti, ter da bi sprejeli neuspeh in tveganje; 
poudarja, da je treba to vprašanje postaviti v središče oblikovanja politik; poziva države 
članice, naj po propadu podjetja zagotovijo mehkejši pristanek, na primer s spremembo 
stečajne zakonodaje, da bi ljudje kmalu po propadu podjetja lahko začeli z novo 
dejavnostjo, predvsem v novih in inovativnih sektorjih;

Financiranje zelenih pobud

6. poudarja, da v sedanjih okoliščinah, ko je nezadosten dostop do ustreznih virov 
tveganega kapitala, predvsem v zgodnjih fazah, še vedno ena od najpomembnejših ovir 
za ustanavljanje in razvoj v rast usmerjenih podjetij, Komisija v akcijskem načrtu za 
izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja daje velik 
poudarek tveganemu kapitalu kot možnemu načinu financiranja rasti; vendar poudarja, 
da je takšen način financiranja ustrezen le za majhno število malih in srednjih podjetij 
ter da bančna posojila ostajajo glavni vir financiranja, zasebni sektor pa bi moral razviti 
vse alternativne možnosti; izpostavlja priložnosti potencialnega financiranja, ki bi jih 
bilo treba preučiti v okviru evropskega sklada za strateške naložbe;

7. poudarja, da ne obstaja en način financiranja, ki bi ustrezal vsem, in poziva Komisijo, 
naj podpre razvoj obsežnega niza prilagojenih programov, instrumentov in pobud, 
predvsem za nove poslovne modele v zelenem gospodarstvu, v obliki lastniškega 
kapitala (npr. poslovni angeli, skupinsko financiranje in večstranski sistemi trgovanja), 
navideznega lastniškega kapitala (kot so lastniško-dolžniška finančna sredstva) in 
dolžniških instrumentov (npr. majhne izdaje podjetniških obveznic, jamstveni 
instrumenti in platforme) ter partnerstev med bankami in drugimi subjekti, vključenimi 
v financiranje malih in srednjih podjetij (računovodski strokovnjaki, poslovna združenja 
ali združenja malih in srednjih podjetij ali gospodarske zbornice), da bi tako podprli 
podjetja v obdobju ustanavljanja, rasti in prenosa, pri čemer je treba upoštevati njihovo 
velikost, promet in finančne potrebe; poziva države članice, naj zagotovijo davčne 
spodbude za te modele financiranja; poudarja pomen pregleda obstoječih podpornih 
instrumentov za mala in srednja podjetja, da bi vključili dodatne priložnosti za zeleno 
rast;

8. ugotavlja, da je zaradi zelo tehnične narave številnih zelenih naložbenih načrtov zelo 
pomembno poudariti pomen standardiziranih modelov tveganja in donosa ter 
oblikovanja novih modelov za nove izzive in sektorje;

9. poudarja, da bi morali podjetniki, mala in srednja podjetja, poslovna združenja in
podporne organizacije bolje poznati možnosti financiranja za učinkovitejše tehnologije 
ali pogodbene storitve, kot so svetovanje, usposabljanje na področju ekološke zasnove, 
upravljanje z viri in zeleno podjetništvo ter razpoložljivost zelenih tehnologij,
proizvodov in storitev, ki bi lahko koristili njihovim podjetjem;

10. poziva Komisijo, naj bodo v fazi izvajanja naložbenega načrta za Evropo mala in 
srednja podjetja, predvsem zelena in inovativna, glavni upravičenci podpore, ki se 
zagotavlja v skladu s tem predlogom; 



PE546.606v02-00 6/10 PR\1049719SL.doc

SL

Upravljanje znanja

11. poudarja pomen aktivnega prizadevanja za medsektorsko sodelovanje, ki ima potencial, 
da spodbudi inovacije in nove priložnosti za rast s pomočjo izmenjave idej in 
inovativnih konceptov; pozdravlja ukrep v okviru programa Obzorje 2020 „Cluster 
facilitated projects for new industrial value chains (Projekti s podporo grozdov za nove 
industrijske vrednostne verige)“, s katerim naj bi spodbudili inovacijski potencial malih 
in srednjih podjetij, vključno z ekoinovativnimi in stroškovno učinkovitimi rešitvami, ki 
jih ponujajo; 

12. poudarja pomen prenosa znanja in izmenjave znanja med različnimi deležniki, vključno 
s čezmejno izmenjavo, prek neformalnih mrež, predvsem za mala in srednja ter 
mikropodjetja, da bi povečali ozaveščenost v zvezi z obstoječimi in novimi inovativnimi 
tehnikami, primeri dobre prakse, načini za pridobivanje ustreznega financiranja, 
morebitnimi vladnimi podpornimi shemami in ustreznimi zakonodajnimi okviri, ki so 
najmanj obremenjujoči z vidika administracije;

13. je seznanjen s pomembno vlogo sektorskih federacij pri zagotavljanju ustreznih 
informacij in nasvetov o zelenih tehnologijah, možnostih financiranja in ustreznih 
postopkih; poziva Komisijo in države članice, naj zapolnijo vrzel, kjer te pomoči 
primanjkuje; 

Raziskave, razvoj in inovacije

14. poudarja, da je treba dodatno razviti osnovne raziskave in razvoj, ki so potrebni za 
nadaljnji tehnološki razvoj; poudarja pomen ponovne industrializacije Evrope glede na 
pomen proizvodnega sektorja za raziskave, razvoj in inovacije in torej za prihodnjo 
konkurenčno prednost EU;

15. poudarja, da morajo evropska podjetja komercializirati in ovrednotiti rezultate raziskav 
in razvoja; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo stabilen regulativni okvir 
in ustrezne finančne sheme, da bi omogočile gospodarske pobude in podjetništvo ter da 
bi omejile čas, potreben za uvedbo proizvodov, storitev in poslovnih praks na trg, 
predvsem v zelenem gospodarstvu;

16. ugotavlja, da je glede na Innobarometer iz maja 2014 le 9 % vseh podjetij navedlo, da 
so od januarja 2011 koristili javno finančno podporo za svoje dejavnosti raziskav, 
razvoja in inovacij; poudarja, da je treba razviti uporabniku prijazne postopke za 
različne oblike podpore;

(De)regulacija kot gonilo rasti

17. poziva države članice, naj se izogibajo ustvarjanju ovir na notranjem trgu s čezmernim 
prenašanjem in naj zagotovijo usklajen prenos v nacionalno zakonodajo; poziva 
Komisijo, naj okrepi prizadevanja pri obravnavi čezmernega prenašanja v posameznih 
državah članicah; poudarja, da morajo nacionalni regulatorji zagotoviti jasno in enotno 
interpretacijo na ravni EU in da so potrebna pravila za odprta javna naročila, vključno z 
zelenimi in elektronskimi javnimi naročili, kar trenutno močno ovira mala in srednja 
podjetja, ki želijo svojo dejavnost razširiti na mednarodno raven, za države članice pa 
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pomeni priložnost, da se prilagodijo v začetnih fazah;

18. pozdravlja odločitev Komisije, da bo umaknila zastarele in preveč obremenjujoče 
zakonodajne predloge; poziva Komisijo, naj ne pripravlja zakonodajnih predlogov, ki bi 
povzročili nepotrebno upravno breme za podjetja ter mala in srednja podjetja, ter naj 
obstoječo zakonodajo redno pregleduje, da bi zmanjšali sedanje upravno breme in jo 
prilagodili novim poslovnim modelom; vendar pa poudarja potrebo po ambicioznih 
ukrepih, da bi dosegli okoljske cilje EU;

19. opozarja na pomen tehnološko nevtralne in inovacijam prijazne zakonodaje, ki 
omogoča, da trg preskusi in oceni različne nove tehnologije; poziva države članice, naj 
v svojih shemah javne podpore uporabijo tržne instrumente in naj ne uporabljajo 
subvencij, ki izkrivljajo trg; poziva Komisijo, naj pripravi skupne smernice za 
nacionalne sheme javne podpore za zelene naložbene projekte, da bi ustvarila bolj 
enoten niz ukrepov;

20. ugotavlja, da je treba javna sredstva nameniti dovršenim tehnologijam, ki jih je mogoče 
dati na trg z veliko manjšimi stroški, ne pa za obsežno uvedbo nedovršenih in 
stroškovno neučinkovitih tehnologij;

21. ugotavlja, da prebojne industrije in tehnologije pogosto pokažejo na pomanjkljivosti v 
obstoječi zakonodaji; poudarja potrebo po nenehnem spremljanju obstoječe zakonodaje 
in uporabi klavzul o izvzetju za nekatere inovativne tehnologije, da bi preprečili 
oviranje novih tehnoloških rešitev pri vstopu na trg;

Različni podporni ukrepi 

22. meni, da bi bilo treba razvoj podjetniških spretnosti in programe za učenje o načinu 
delovanja, funkcijah in interakciji trga, gospodarstva in finančnega sistema, skupaj z 
okoljskim osveščanjem, vključiti v osnovni izobraževalni sistem; meni, da je dobro 
pripravljen poslovni načrt prvi korak k boljšemu dostopu do finančnih sredstev in 
uspešnosti; poziva Komisijo in države članice, naj finančno izobraževanje nemudoma 
vključijo v izobraževalne programe; v zvezi s tem podpira program „Erasmus za mlade 
podjetnike“, ki spodbuja kulturo podjetništva ter razvoj enotnega trga in 
konkurenčnosti;

23. se zaveda, da je treba obravnavati nevzdržne vzorce porabe in spodbujati spremembe v 
vedenju potrošnikov; poudarja potrebo po ustreznem izobraževanju potrošnikov in po 
spodbujanju ukrepov za bolj zeleno porabo;

24. poudarja pomen spodbujanja zagonskih in odcepljenih podjetij prek sodelovanja z 
raziskovalnimi in tehnološkimi inštituti ter univerzami; 

25. meni, da je žensko podjetništvo neizkoriščen vir za rast in konkurenčnost EU, ki bi ga 
morali spodbujati in krepiti, ter da bi bilo treba odpraviti vse ovire, s katerimi se soočajo 
ženske;

26. poziva Komisijo, naj preuči in opredeli sektorje v evropski industriji, kjer je mogoče 
ustvariti grozde in središča; 
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27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Sektorji zelene rasti ponujajo izjemne gospodarske in ekološke koristi za mala in srednja 
podjetja v EU; ocenjujejo, da bodo ti sektorji v naslednjih letih občutno zrasli. Izhodišče je, da 
gre lahko ta gospodarska rast z roko v roki z okoljsko vzdržnostjo. Mala in srednja podjetja so 
glavni steber evropskega gospodarstva in pomembna gonilna sila gospodarske rasti in 
ustvarjanja delovnih mest. 

Pomembno je, da ustvarjalci politik v celoti razumejo potencial zelenega gospodarstva, 
obenem pa se zavedajo težav, s katerimi se mala in srednja podjetja trenutno srečujejo, 
predvsem v zvezi z okolju prijaznejšimi proizvodi, proizvodnimi procesi, poslovnimi 
praksami in storitvami. Zeleni akcijski načrt za MSP, ki ga je pripravila Komisija, je 
dobrodošla pobuda, ki bo mala in srednja podjetja dodatno spodbudila, da bodo izkoristila 
priložnosti, ki jih ponuja zelena rast.

Med posvetovanji z deležniki, ki so potekala v času priprave tega poročila, je bilo 
izpostavljenih veliko vprašanj. Na eni strani obstaja širok konsenz, da zelena rast prinaša 
številne koristi. Obenem pa so številni podjetniki, mala in srednja podjetja ter industrijska 
združenja izpostavili nekaj velikih težav, s katerimi se trenutno srečujejo. Te težave je v 
grobem mogoče razdeliti na financiranje, raziskave in razvoj ter inovacije, pridobivanje 
ustreznega znanja in sedanji zakonodajni okvir. 

Številni deležniki so izpostavili tudi splošen strah evropskih državljanov pred tveganjem. Že v 
času zgodnjega izobraževanja bi morali mlade seznaniti s podjetništvom in z njim povezanimi 
vprašanji, na primer o različnih načinih financiranja. Pogosto je na poti do uspeha potreben
neuspeh in obstaja soglasje, da je stečajna zakonodaja pogosto prestroga in ne omogoča 
enostavnega ponovnega začetka po propadu podjetja. 

V zvezi s financiranjem malih in srednjih podjetij je večina težav, s katerimi se podjetja 
srečujejo, dobro poznanih in opredeljenih. Ena največjih težav pri pogajanjih o kreditni 
pogodbi je informacijska vrzel med malimi in srednjimi podjetji ter upniki. Obe strani se 
strinjata, da bi z boljšo komunikacijo morali izboljšati razumevanje upnikov za potrebo 
malega ali srednjega podjetja po kreditu in razumevanje podjetij o različnih kreditnih 
možnostih. Kot alternativo običajnemu bančnemu posojilu je treba bolj izrecno izpostaviti 
financiranje v obliki tveganega kapitala, prek poslovnih angelov in skupinskega financiranja.
Komisija bi morala pri oblikovanju programov, instrumentov in pobud upoštevati zelo 
raznolike finančne potrebe glede na proizvod, velikost podjetja, tehnologijo, inovacije itd. 
Predvsem na področju zelenega gospodarstva, kjer še vedno obstaja negotovost glede 
donosnosti naložb zaradi novih tehnologij in poslovnih modelov, je potrebna široka paleta 
instrumentov. 

Drugo pomembno vprašanje pri razvoju priložnosti za zeleno rast je potreba po izmenjavi in 
širjenju znanja. V nasprotju z multinacionalnimi podjetji mala in srednja podjetja nimajo 
enakega dostopa do mrež znanja, da bi bila seznanjena z novimi tehnologijami ali da bi svoje 
sporočilo prenesla do potencialni strank ali vlagateljev. Zato v tem poročilu posebno poglavje 
govori o tem, kako lahko mala in srednja podjetja bolje izkoristijo obstoječe znanje. 
Najpomembnejše teme pri tem so medsektorsko sodelovanje, vzpostavitev neformalnih 
omrežij in neprecenljiva vloga, ki bi jo lahko in morale imeti sektorske federacije. Sektorske 
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federacije in neformalna omrežja so namreč glavni vir informacij o tehnologiji, dobaviteljih, 
državnih shemah podpore itd., kar je bilo izpostavljeno na posvetovanjih z deležniki. V 
sektorjih, kjer takšnih platform primanjkuje, bi morale Komisija in države članice posredovati 
in zagotavljati podobne storitve. 

Velik potencial zelenega gospodarstva je mogoče v celoti izkoristiti le, če bo na voljo ustrezen 
okvir za raziskave, razvoj in inovacije. Čeprav lahko različne javne sheme podpore do neke 
mere spodbudijo raziskave, razvoj in inovacije, je najpomembnejša spodbuda odprt, stabilen 
in inovacijam prijazen regulativni in naložbeni okvir. To pomeni, da mora biti čas za uvedbo 
na trg kratek, da zmagovalec ni izbran vnaprej, ampak tržne sile odigrajo svojo nalogo, 
potencialne inovativne tehnologije ali proizvodi pa niso že od začetka izključeni. 

To se odraža tudi v poglavju poročila, ki obravnava regulacijo, drugo veliko oviro rasti na 
splošno, še posebej pa zeleni tehnologiji. Izpostavljenih je bilo več vprašanj, tako med 
posvetovanji z deležniki kot na predstavitvi v odboru ITRE Evropskega parlamenta o podpori 
inovativnim zagonskim podjetjem ter malim in srednjim podjetjem, saj pogosto obstaja 
preveč strogih pravil, obveznosti poročanja ali postopkov za vložitev zahtev. Natančneje, 
čezmerno prenašanje zakonodaje in različne interpretacije med različnimi regulatorji 
povečujejo breme in predstavljajo oviro za delovanje notranjega trga. Odločitev Komisije, da 
umakne dele zakonodaje, ki veljajo za preveč obremenjujoče, lahko pozdravimo. S tem se 
poudarja zamisel, da bi morale Komisija in države članice pri oblikovanju nove zakonodaje 
najprej razmisliti, katero težavo ali katero tržno nepopolnost želijo odpraviti.

V zvezi s podpornimi shemami poročevalec poziva Komisijo, naj pripravi smernice za 
uskladitev številnih različnih nacionalnih sistemov, da bi dobili bolj enoten niz ukrepov. Za 
ustvarjanje okolju še prijaznejšega gospodarstva brez obremenjevanja proračuna bi se morale 
vlade osredotočiti na iskanje stroškovno učinkovitih dovršenih tehnologij. Morale bi se 
izogniti obsežni uvedbi dragih novih inovacij. V tem primeru lahko vlade izberejo podporno 
vlogo in podprejo manjši demonstracijski projekt, ki pomaga pri nadaljnjem razvoju 
tehnologij.

Na koncu osnutka poročila so izpostavljeni še drugi pomembni izzivi, kot je potencial 
ženskega podjetništva, osveščenost potrošnikov in ukrepi v podporo podjetništvu na splošno. 

Jasno je, da ima zelena rast velik potencial, ki ga ni mogoče v celoti izkoristiti, če niso 
izpolnjeni osnovni pogoji, kot na primer razvoj podjetniške miselnosti, oblikovanje odprtih in 
inovacijam prijaznih pravil, zagotovitev bolj raznolikega dostopa do bolj raznolikih virov 
financiranja ali zagotovitev številnejših priložnosti za izmenjavo znanja. 


