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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja
(2020/2131(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki se nanaša na notranji trg, 
trajnostni razvoj in socialno tržno gospodarstvo,

– ob upoštevanju priporočila Komisije 2003/361/EC z dne 6. maja 2003 o opredelitvi 
mikro-, malih in srednjih podjetij1,

– ob upoštevanju Direktive 2011/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (direktiva o 
zamudah pri plačilih)2,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in 
srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 o malih in srednjih podjetjih 
(MSP): konkurenčnost in poslovne priložnosti4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 o družinskih podjetjih v 
Evropi5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. maja 2020 o novem večletnem finančnem 
okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. julija 2020 o sklepih z izrednega zasedanja 
Evropskega sveta od 17. do 21. julija 20208,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. februarja 2011 z naslovom Pregled „Akta 
za mala podjetja“ za Evropo (COM(2011)0078) in s tem povezane resolucije 

1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.
2 UL L 48, 23.2.2011, str. 1.
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 33.
4 UL C 68E, 7.3.2014, str. 40.
5 UL C 316, 22.9.2017, str. 57.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0124.
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0206.
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Evropskega parlamenta z dne 12. maja 20119,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. decembra 2011 z naslovom Akcijski načrt 
za boljši dostop do finančnih sredstev za MSP (COM(2011)0870),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. marca 2013 z naslovom Pametna pravna 
ureditev – odziv na potrebe malih in srednjih podjetij (COM(2013)0122),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. novembra 2016 z naslovom Naslednji na 
čelu Evrope: pobuda za zagon in razširitev podjetij (COM(2016)0733),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom Oblikovanje 
digitalne prihodnosti Evrope (COM(2020)0067),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Strategija za MSP 
za trajnostno in digitalno Evropo (COM(2020)0103),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Nova industrijska 
strategija za Evropo (COM(2020)0102),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2020 z naslovom Akcijski načrt za 
krožno gospodarstvo – Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo (COM(2020)0098),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom Čas za Evropo: 
obnova in priprava za naslednjo generacijo (COM(2020)0456),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. maja 2020 z naslovom Prilagojeni delovni 
program Komisije za leto 2020 (COM(2020)0440),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. julija 2020 z naslovom Program znanj in 
spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost 
(COM(2020)0274),

– ob upoštevanju letnega poročila o evropskih malih in srednjih podjetjih 2018/2019, 
objavljenega novembra 2019,

– ob upoštevanju gospodarske napovedi Komisije iz spomladi 2020,

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 02/2020 z dne 
22. januarja 2020 z naslovom Instrument za mala in srednja podjetja v praksi: uspešen 
in inovativen program z izzivi,

– ob upoštevanju ugotovitev indeksa digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2020, ki 
je bil objavljen 11. junija 2020,

– ob upoštevanju poročila Svetovne banke o svetovnih gospodarskih obetih (Global 

9 UL C 377 E, 7.12.2012, str. 102.
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Economic Prospects Report) iz junija 2020,

– ob upoštevanju poročila OECD z dne 10. decembra 2019 z naslovom Manjkajoči 
podjetniki 2019,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in 
turizem, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za kulturo in 
izobraževanje,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0237/2020),

A. ker je bilo sporočilo Komisije z naslovom Strategija za MSP za trajnostno in digitalno 
Evropo objavljeno 10. marca 2020, Svetovna zdravstvena organizacija pa je 11. marca 
2020 razglasila pandemijo covida-1910, kar je močno vplivalo na gospodarsko, socialno 
in politično okolje, v katerem poslujejo MSP, in zaradi česar je potrebna revizija 
strategije, saj so nastopile številne spremembe gospodarskih, socialnih in političnih 
razmer; ker strategija, ki jo je Komisija predstavila marca, še vedno predlaga rešitve za 
odzivanje na strukturne gospodarske, socialne in okoljske izzive, s katerimi so se MSP 
soočala pred krizo zaradi covida-19, pa tudi prihodnje izzive, povezane z digitalnim in 
zelenim prehodom; ker bi morala Komisija predstaviti posodobljeno različico svojega 
sporočila o strategiji za mala in srednja, ki bi odražala vidike, izpostavljene v tej 
resoluciji; ker evropska konkurenčnost zaostaja za konkurenčnostjo drugih razvitih 
gospodarstev, kar ogroža potencial Evrope za ustvarjanje bogastva in blaginje;

B. ker 24 milijonov MSP v EU-27 predstavlja hrbtenico gospodarstva, pred pandemijo pa 
so ustvarila več kot polovico BDP EU in zaposlovala približno 100 milijonov delavcev; 
ker je 98,9 % podjetij v gospodarstvu EU (brez finančnega sektorja) malih podjetij z 
manj kot 49 zaposlenimi11; ker so mikro, mala in srednja podjetja (MMSP) tako na 
nacionalni ravni kot na ravni EU zelo zapletena in heterogena glede, saj so različnih 
velikosti in poslujejo v zelo raznolikih sektorjih dejavnosti; ker so mala in srednja 
podjetja bistvenega pomena za razvoj in odpornost evropskih industrijskih vrednostnih 
verig ter bistveno prispevajo k lokalnemu, regionalnemu in nacionalnemu gospodarstvu;

C. ker bi morala biti MSP v središču evropskega zelenega dogovora in digitalne strategije 
ter bi jih bilo treba ustrezno podpreti s prilagojenimi finančnimi instrumenti in 
zakonodajnim okoljem, ki je naklonjeno MSP, da bi lahko odigrala pomembno vlogo 
pri rasti evropskega gospodarstva, pa tudi pri širših strateških ciljih Unije, vključno z 
okoljskimi cilji do leta 2050; ker je Parlament v svoji resoluciji o usklajenem ukrepanju 
EU za spoprijemanje s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami poudaril, da bi 
morala evropski zeleni dogovor in digitalna preobrazba podpirati strategije za okrevanje 
in obnovo po pandemiji covida; ker je treba MSP dejavno vključiti v digitalno strategijo 

10 Uvodni nagovor generalnega direktorja Svetovne zdravstvene organizacije na informativnem srečanju z mediji 
o covidu-19, 11. marec 2020.
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_sl 

https://ec.europa.eu/growth/smes_sl
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EU in evropski zeleni dogovor ter jih v teh okvirih podpirati, da bi izboljšali njihovo 
konkurenčnost in izkoristil njihov potencial za digitalizacijo, uvajanje inovativnih 
rešitev ter spoprijemanje s perečimi okoljskimi in družbenimi vprašanji; ker bo 
prispevek MSP bistven za uspeh teh strategij;

D. ker se je zaradi gospodarske krize in slabih gospodarskih obetov, ki jih je povzročila 
pandemija, veliko, a še neugotovljeno število MSP znašlo na robu stečaja; ker je v letu 
2018 samo 40 % podjetij pravočasno prejelo plačila; ker likvidnostni krč, v katerem so 
se znašla številna mala in srednja podjetja, ne bo negativno vplival le na njihovo 
vsakodnevno poslovanje, temveč tudi na njihove obete za rast in jim preprečil ustrezno 
načrtovanje dolgoročnih naložb;

E. ker izredni ukrepi odkupa vrednostnih papirjev, ki jih je v odziv na gospodarsko krizo 
zaradi pandemije opravila Evropska centralna banka (ECB), pretežno pomagajo večjim 
podjetjem, saj se bolj opirajo na trg poslovnih dolgov, ne izboljšujejo pa finančnih 
pogojev za MSP; ker bi morale EU in države članice ukrepati odločno in hitro, da bi 
čim bolj zmanjšale gospodarska, socialna in strateška tveganja, povezana z izginjanjem 
teh podjetij; priznava, da so bančna posojila tradicionalno glavni zunanji vir 
financiranja za MSP v Uniji, saj prispevajo več kot tri četrtine finančnih sredstev za 
MSP, zaradi česar so ta podjetja še zlasti občutljiva na krčenje bančnih posojil; ker MSP 
nimajo orodij za spopadanje z dolgotrajno krizo in ker nacionalni ukrepi ne bi smeli 
negativno vplivati na notranji trg EU;

F. ker se bodo učinki primanjkljaja kapitala zaradi pandemije covida-19 razlikovali glede 
na sektorje, vrste podjetij in države članice, kar bo privedlo do razlik na notranjem trgu; 
ker je pomembno ohraniti enake konkurenčne pogoje, da bi čim bolj zmanjšali 
izkrivljanje konkurence na notranjem trgu, razlika v uspešnosti rasti med državami 
članicami pa je eden od vzrokov za neenakomeren gospodarski razvoj v EU; ker MSP 
še bolj občutijo izjemno in pogosto deregulirano globalno konkurenco;

G. ker OECD v svojih gospodarskih napovedih ne izključuje, da bi bila izguba dohodka do 
konca leta 2021 v primeru še enega resnega vala covida-19 večja od katere koli 
poprejšnje recesije v zadnjih 100 letih12; ker državna pomoč po pandemiji covida-19 ne 
bi smela povzročati izkrivljanja konkurence med MSP iz različnih držav na notranjem 
trgu; ker je pandemija pokazala, da je digitalni prehod izjemno pomemben, in 
izpostavila potrebo po digitalizaciji gospodarstva, da bi zagotovili večjo odpornost v 
prihodnosti, okoljski izzivi pa bodo ostali in jih bo treba obravnavati; ker se EU sooča s 
hudo konkurenco svetovnih akterjev; ker so inovacije učinkovit način za dolgoročno in 
trajnostno rast malih in srednjih podjetij;

H. ker se pričakuje, da bo uvedba okoljsko trajnostnih praks, inovacij in tehnologij 
ustvarila nova delovna mesta in ponudila poslovne priložnosti za MSP, hkrati pa 
izboljšala njihovo konkurenčnost in zmanjšala stroške, pod pogojem, da se vzpostavijo 
ustrezne upravne, regulativne in tehnične razmere; ker želijo številna MSP izboljšati 
svojo okoljsko učinkovitost, učinkovito rabo virov in energijsko učinkovitost, uporabo 
digitalnih tehnologij in uvajanje inovativnih rešitev, vse to pa bo ključno za podpiranje 
njihove dolgoročne in trajnostne rasti in konkurenčnosti ter pri omogočanju, da odigrajo 

12 OECD Economic Outlook, letnik 2020, zvezek I.
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ključno vlogo pri neposrednem zagotavljanju ekoloških inovacij; ker bi bilo treba zato 
zagotoviti boljši dostop do financiranja in tehnične podpore;

I. ker po podatkih, ki jih Komisija navaja v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za 
leto 202013, digitalizacija številnim MSP še vedno ni popolnoma dostopna in ker ta 
podjetja za velikimi podjetji zaostajajo tako v smislu digitalnih znanj in spretnosti kot 
digitalizacije poslovanja, deloma zaradi nelojalne konkurence večnacionalnih družb; ker 
bi se morala enaka pravila uporabljati na enotnem digitalnem in nedigitalnem trgu, da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje in obenem preprečili negativne učinke na pravice 
delavcev in socialne pravice; ker lahko uporaba podatkov prinese konkurenčno prednost 
in MSP omogoči, da izkoristijo prednosti digitalnega prehoda, obenem pa bi bilo treba 
osredotočanje na digitalno pismenost ter znanja in spretnosti pospremiti s povečanjem 
naložb EU v digitalno infrastrukturo ter z izboljšanjem dostopa MSP do podatkov in s 
poštenimi komercialnimi in regulativnimi okviri v vseh tržnih okoljih, npr. med podjetji 
samimi, med podjetji in potrošniki ter med podjetji in državno upravo;

J. ker je eden od glavnih izzivov pri izkoriščanju potenciala digitalizacije iskanje 
usposobljenih delavcev; ker bi morale Komisija, države članice in lokalne vlade 
ukrepati za izboljšanje poslovnega okolja, da bi zagotovile konkurenčnost MSP ter 
trajnostno in dolgoročno gospodarsko rast Unije; ker strategija Unije za MSP 
predstavlja priložnost, da se spodbuja podjetniška kultura v nezadostno zastopanih 
skupinah in da se jim omogoči, da v celoti izkoristijo priložnosti, ki jih nudita digitalni 
in zeleni prehod;

K. ker lahko krepitev podjetniške kulture MSP omogoči, da v celoti prispevajo k dvojnemu 
prehodu in ga izkoristijo, ter poveča ustvarjanje delovnih mest in s tem učinek MSP na 
trgu dela; ker ženske predstavljajo 52 % prebivalstva EU, a le 34,4 % samozaposlenih 
in 30 % zagonskih podjetnikov v EU14; ker ostaja ustvarjalni in podjetniški potencial 
žensk neizkoriščen in bi ga bilo treba nadalje razvijati;

L. ker bi bilo treba zmanjšati regulativna bremena, kot so finančni stroški in stroški zaradi 
„nevšečnosti“, ki nastanejo z upoštevanjem pretiranega pravnega urejanja in preveč 
zapletenih upravnih postopkov, vključno z izzivi, povezanimi s patentnimi spori, na 
primer na področju varstva intelektualne lastnine, pa tudi kar zadeva priložnosti za 
financiranje; ker inovacije niso povezane s pravnim urejanjem, temveč jih žene 
sodelovanje, v katerem se podjetja povezujejo, da bi izmenjevala znanje in informacije 
ter združevala zamisli in financiranje s partnerji v okviru širših inovacijskih sistemov; 
ker so MSP oziroma dejavnostim, v katere so ta podjetja navadno vključena, nepovratna 
sredstva običajno dostopnejša od davčnih dobropisov;

M. ker se na opredelitev MSP, ki jo je določila EU, sklicuje več kot 100 pravnih aktov EU, 
ki urejajo širok nabor politik; ker bo Komisija nadalje proučila sedanjo opredelitev in 
poročala o posebnih vprašanjih, izpostavljenih v najnovejšem javnem posvetovanju, kot 
so kompleksne lastniške strukture ali morebitni „učinki ujetosti“; ker Komisija še vedno 
ni izvršila sodbe Sodišča Evropske unije z dne 15. septembra 2016 o pojasnitvi meril 

13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
14 Poročilo, ki ga je pripravil oddelek za svetovanje o financiranju inovacij (Innovation Finance Advisory) za 
Evropsko komisijo in Evropsko investicijsko banko, Funding women entrepreneurs - How to empower growth 
(Financiranje podjetnic – Kako opolnomočiti rast), junij 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020


PE653.858v02-00 8/74 RR\1219652SL.docx

SL

„neodvisnosti“ in „avtonomije“;

N. ker mikropodjetja predstavljajo velik delež evropskih MSP ter imajo zelo pogosto 
težave pri dostopu do finančnih sredstev in pri seznanjanju s priložnostmi, ki so na voljo 
na evropski in nacionalni ravni; ker je kriza zaradi covida-19 močno prizadela tudi to 
kategorijo podjetij, ki si zasluži več pomoči in jo je treba bolje spodbujati, ne da bi pri 
tem posegali v sedanjo opredelitev MSP;

O. ker podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo znatno prispevajo k zaposlovanju in 
rasti, zlasti v nekaterih državah članicah; ker bi morala Komisija v okviru pobude 
REFIT oceniti potrebo po ločeni opredelitvi podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, da bi omogočila ciljno ukrepanje in hkrati zagotovila, da se s tem ne 
razširi obstoječa opredelitev MSP in na noben način ne ogrozi podpora za MSP;

Strukturni izzivi pred krizo zaradi covida-19

1. pozdravlja strategijo Komisije za MSP in se strinja z njo, da so mala in srednja podjetja 
bistvena za evropsko gospodarstvo; poudarja, da je treba glede na krizo zaradi covida-
19 posodobiti strategijo za MSP, pri tem pa se še naprej osredotočati na spodbujanje 
prehoda na socialno, gospodarsko in okoljsko odporno družbo ter konkurenčno 
gospodarstvo, zato poziva, naj se strategija za MSP uskladi z industrijsko strategijo, 
evropsko podatkovno strategijo15 in evropskim zelenim dogovorom, da bi vsa mala in 
srednja podjetja dejavno vključili v dvojni prehod in jih podprli, da bi izboljšali 
konkurenčnost, dosegli dolgoročno rast in večjo odpornost;

2. poleg tega poziva k ukrepom za izboljšanje okolja za ustanavljanje podjetij in krepitev 
podjetniškega duha, vključno z zmanjšanjem upravnih bremen za mala in srednja 
podjetja; v zvezi s tem poziva k sprejetju akcijskega načrta za MSP z jasnimi cilji, 
mejniki in roki ter rednemu spremljanju, poročanju in ocenjevanju; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba okrepiti podjetniški duh v Uniji in ustvariti pogoje, ki bodo novim 
podjetjem ter obstoječim malim in srednjim podjetjem omogočili, da bodo uspešna in 
ustvarjala inovacije ter s tem prispevala h gospodarski, socialni in okoljski trajnosti ter 
gospodarski konkurenčnosti Unije;

3. priznava, da lahko preveliko število upravnih in regulativnih bremen oslabi 
prizadevanja MSP, saj nimajo ustreznih virov za izpolnjevanje zapletenih birokratskih 
zahtev;

4. zato pozdravlja zavezo Komisije, da bo uvedla načelo „za enega sprejetega se eden 
odpravi“, vendar opozarja, da to zgolj ohranja sedanje stanje v zakonodaji, kar ni dovolj 
ambiciozno, in poudarja, da se morajo države kot prvi korak za obvladovanje količine 
novih predpisov članice izogibati čezmernemu prenašanju zakonodaje; želi spomniti, da 
ima javna uprava tako na evropski kot na nacionalni ravni ključno vlogo pri 
poenostavljanju poslovanja in, na primer, pri spodbujanju naložb, namenjenih 
izboljšanju gospodarske konkurenčnosti, in varovanju najvišjih standardov preglednosti, 
zdravja, pravic in varnosti delavcev ter varovanja okolja;

5. zato poziva države članice in Komisijo, naj priznajo potrebo po boljši zakonodaji in 

15 Sporočilo Komisije z dne 19. februarja 2020 z naslovom Evropska strategija za podatke (COM(2016)0066).
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poenostavitvi ter sprejmejo časovni načrt s konkretnimi in zavezujočimi cilji in 
kazalniki kot pomemben pogoj za okrevanje našega gospodarstva in njegovo 
sposobnost za inovacije ter za zaščito konkurenčnosti podjetij EU; ugotavlja, da je več 
držav članic določilo količinske cilje do 30 %16 za zmanjšanje upravnega bremena, in 
poziva Komisijo, naj določi ambiciozne in zavezujoče količinske in kakovostne cilje na 
ravni EU za zmanjšanje upravnega bremena, in sicer čim prej po izvedbi ocene učinka, 
v vsakem primeru pa najpozneje do junija 2021 in pred objavo sporočila Komisije;

6. ugotavlja, da bi bilo treba v tem časovnem načrtu opredeliti področja, na katerih bi bilo 
treba znatno zmanjšati upravno in regulativno breme za mala in srednja podjetja, da bi 
zmanjšali stroške izpolnjevanja obveznosti, vključno z birokracijo, in podpreti države 
članice pri hitrem zmanjšanju števila predpisov ob hkratnem zagotavljanju pravic 
delavcev, socialnih in zdravstvenih standardov ter varstva okolja; poudarja, da je treba 
zaradi spremljanja učinkovitosti zmanjšanja birokracije te ukrepe tudi naknadno oceniti 
s stališča malih in srednjih podjetij ter ob spoštovanju pravic delavcev;

7. poziva k boljšemu usklajevanju predpisov, ki ga bodo spremljali pametna digitalizacija, 
večja prijaznost do uporabnikov, bolj poenostavljeni postopki ter varnejši in zasebni 
postopki za zbiranje podatkov; v zvezi s tem zahteva večjo in bolj ciljno usmerjeno 
tehnično in upravno pomoč na nacionalni ravni in ravni EU, izmenjavo primerov dobre 
prakse in priložnosti za usposabljanje za MSP; poziva Komisijo, naj upravlja resnično 
enotno digitalno vstopno točko za vse poizvedbe o možnostih financiranja iz sredstev 
EU za mala in srednja podjetja ter zagotovi, da bodo podporne sheme EU, vključno s 
tistimi, ki obravnavajo posledice covida-19, imele močno komponento MSP;

8. pozdravlja dosedanje rezultate uporabe načel boljšega pravnega urejanja; ugotavlja, da 
je treba doseči nadaljnji napredek, zlasti na področju poenostavitve in standardizacije 
obrazcev in postopkov, ob dosledni uporabi načel „samo enkrat“ in „privzeto digitalno“ 
tako na ravni EU kot na ravni držav članic, ter zmanjšanje upravnih bremen na splošno;

9. poziva Komisijo, naj skrbno analizira gospodarske in socialne učinke krize zaradi 
covida-19 na mala in srednja podjetja ter naj pri izvedbi ocene učinka upošteva njihove 
pomisleke, ki izhajajo iz te krize, preden bo predlagala zakonodajo;

10. zato poziva k izvedbi zavezujočega preskusa, s katerim bo mogoče v zvezi z MSP 
oceniti stroške in koristi zakonodajnih predlogov, vključno z njihovim gospodarskim 
učinkom in posledicami za zaposlene v teh podjetjih; pričakuje, da bodo rezultati 
preskusa za MSP v celoti upoštevani v vseh zakonodajnih predlogih in da bodo jasno 
pokazali, kako doseči poenostavitev, ter da bodo po možnosti oblikovana dodatna 
priporočila, da bi se izognili nepotrebnemu upravnemu ali regulativnemu bremenu za 
mala in srednja podjetja; opozarja, da bi se bilo treba v zakonodajnem postopku EU 
osredotočiti predvsem na kakovost ocen učinka in ne na hitrost dokončanja pobud; 
poziva države članice, naj zbirajo in spodbujajo primere dobre prakse ter razvijejo 
smernice za sistematično izvajanje preskusov za MSP na nacionalni ravni;

11. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo Odbor za regulativni nadzor učinkovito in dobro 

16 Poročilo za nemško ministrstvo za gospodarstvo in energijo, ki ga je predstavil Center za evropske politične 
študije, z naslovom Feasibility Study: Introducing ‘one-in-one-out’ in the European Commission (Študija 
izvedljivosti: uvedba načela „za eno sprejeto se eno odpravi“ v Evropski komisiji), 5. december 2019.



PE653.858v02-00 10/74 RR\1219652SL.docx

SL

deloval, tako da zagotovi, da ga večinoma sestavljajo zunanji strokovnjaki in da ima 
podporo Skupnega raziskovalnega središča; ponovno poudarja, da je treba varovati 
neodvisnost, preglednost in objektivnost Odbora za regulativni nadzor ter da se nad 
člani odbora nikakor ne bi smel izvrševati politični nadzor in da ne bi smeli biti v 
nasprotju interesov ali pristranski; poziva Komisijo, naj zagotovi uravnoteženo 
zastopanost velikih in malih podjetij v vseh ustreznih organih in odborih, povezanih z 
oblikovanjem politik EU, tudi v Odboru za regulativni nadzor; meni, da je sedanja 
zahteva po samo enem predstavniku MSP v Odboru za regulativni nadzor, ki bi zastopal 
vsa mala in srednja podjetja v vseh sektorjih, nezadostna glede na veliko raznolikost 
malih in srednjih podjetij v Evropi;

12. poziva k oživitvi izvajanja zakona o malih podjetjih (SBA); poudarja potrebo po 
dosledni uporabi načela „najprej pomisli na male“ in krepitvi načela „veliki pri velikih 
zadevah, majhne pri manjših zadevah“, da bodo v zakonodaji EU in nacionalni 
zakonodaji ustrezno upoštevane potrebe MSP in da bodo podlaga za novo 
medinstitucionalno zavezo za zmanjšanje upravnih bremen;

13. se seznanja z načrtom Komisije, da imenuje posebnega odposlanca EU za MSP, ki bo 
zagotavljal, da bodo vprašanja, povezana z MSP, bolj prepoznavna, in poziva Komisijo, 
naj odposlanca za mala in srednja podjetja umesti kot osrednjo enoto pod predsednikom 
Komisije, da bi imel pregled nad vprašanji v zvezi z malimi in srednjimi podjetji v vseh 
generalnih direktoratih; poziva Komisijo, naj se opre na obstoječi postopek pregleda 
uspešnosti MSP in naj se udeleži letne razprave o stanju malih in srednjih podjetij v 
Uniji v okviru plenarnega zasedanja Parlamenta; opozarja na priložnost, da se okrepi 
sodelovanje med mrežo odposlancev za MSP ter nacionalnimi in lokalnimi 
organizacijami, ki zastopajo mala in srednja podjetja;

14. meni, da bi bilo treba za cilje EU na področju trajnosti in digitalizacije nameniti dovolj 
finančnih in drugih sredstev, s katerimi bi države članice spodbujale prehod MSP na 
obeh področjih, kar je še posebej pomembno v manj razvitih regijah; poudarja, da ti cilji 
ne smejo biti protislovni, temveč da se morajo medsebojno krepiti, spremljati pa jih 
morajo ukrepi  za ohranjanje zaposlitev s pravicami in izboljšanje delovnih pogojev;

15. obžaluje, da imajo MSP pri dostopu do finančnih sredstev več težav kot večja podjetja, 
med drugim zaradi različnih monetarnih ukrepov in regulativnega okvira; v zvezi s tem 
predlaga, da se sprejmejo ukrepi za izboljšanje dostopa do posojil za mala in srednja 
podjetja, vključno z mikropodjetji in zagonskimi podjetji; opozarja, da MSP navadno 
nimajo zadostnih finančnih sredstev in človeških virov, da bi lahko v postopku 
dostopanja do finančnih instrumentov sodelovala pod enakimi pogoji kot drugi 
deležniki, zlasti multinacionalna podjetja;

16. je zaskrbljen, ker se večina MSP, zlasti podjetja z omejeno kapitalizacijo, spoprijema s 
težavami pri dostopanju do sredstev EIB, in poziva, naj se pri pogojih za dostop 
upošteva potreba po večjem vključevanju teh podjetij; obžaluje, da številna MSP, 
vključno z mikropodjetji in zagonskimi podjetji, nimajo dostopa do sredstev EU, ker 
zanje ne vedo, pa tudi, ker so zadevni postopki prepočasni, merila za upravičenost pa 
preveč zapletena; poziva Komisijo, naj odpravi te težave, tako da poenostavi postopke, 
zagotovi spletni dostop do informacij in še naprej podpira prilagojene pobude za mala in 
srednja podjetja ter mikropodjetja;
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17. v zvezi s tem države članice in Komisijo opozarja, da je treba nemudoma obnoviti 
likvidnost malih in srednjih podjetij, da bi zagotovili njihovo osnovno delovanje, in 
opozarja, da bo preživetje malih in srednjih podjetij, zlasti mikropodjetij, po covidu-19 
glede na njihove strukturne pomanjkljivosti v primerjavi z večjimi podjetji odvisno od 
tega, ali se bodo odločitve sprejemale hitro, in hitrega zagotavljanja likvidnosti; 

18. spodbuja Komisijo in države članice, naj čim bolje izkoristijo prihodnje instrumente EU 
v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira v skladu s posebnimi potrebami 
lokalnih skupnosti in ob upoštevanju obstoječih sektorskih in nacionalnih posebnosti, 
kadar je to mogoče; opozarja, da se od njih med drugim pričakuje, da bodo spodbudile 
naložbe v mala in srednja podjetja;

19. obžaluje, da se v načrtu za okrevanje malim in srednjim podjetjem namenja le malo 
pozornosti, in poziva, naj se sprejmejo ukrepi, s katerimi bodo vključeni vanj;

20. poziva Komisijo, naj bolje prilagodi finančna sredstva EU, da bi pritegnila več 
udeležencev iz nedigitalnih, visokotehnoloških in inovativnih MSP, ter poziva, naj se 
pri oblikovanju novih instrumentov EU upošteva, ali lahko ta podjetja dejansko 
uporabijo finančna sredstva in ali ustrezajo njihovim potrebam, ter zagotovi, da bodo 
mala in srednja podjetja imela enake koristi kot vsi drugi partnerji, vključeni v 
vrednostno verigo, kar bo koristilo svetovni konkurenčnosti Evrope; opozarja, da je za 
pomoč zagonskim podjetjem bistveno zagotoviti „potrpežljivi kapital“, katerega cilj je 
zajeti koristi dolgoročnih naložb in kjer vlagatelji lahko ohranijo svoje naložbe tudi v 
primeru, ko so pogoji kratkoročno neugodni;

21. poudarja, da morajo organi EU dejavno pristopiti k mrežam in organizacijam MSP na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni, da bi zagotovili pravočasne informacije in 
smernice za uporabo razpoložljivih in načrtovanih možnosti financiranja EU; želi 
spomniti Komisijo, naj uporabi vsa sredstva za komunikacijo, ki jih ima na voljo, pa 
tudi tekmovanja za učence in mlade podjetnike;

22. poziva države članice, naj MSP, tudi tistim, katerih poslovni model se osredotoča na 
neopredmetena sredstva, zagotovijo nediskriminatoren dostop do bančnih posojil; 
opozarja, da je dostop do financiranja ključni dejavnik rasti, trajnostne preobrazbe in 
inovacij, ter poziva k nadaljnji podpori za inovativne poslovne modele; obžaluje razlike 
med pogoji kreditiranja za MSP v različnih državah EU ter poziva države članice, naj 
sodelujejo s finančnim in bančnim sektorjem glede obveznosti zagotovitve popolnega in 
pravičnega dostopa do bančnih posojil za mala in srednja podjetja;

23. meni, da zgolj financiranje prek kapitalskih trgov ne bo zadoščalo za zagotovitev 
primernih rešitev za MSP in meni, da mora biti sektor finančnih storitev stabilen ter 
malim in srednjim podjetjem, mikropodjetjem in samozaposlenim podjetnikom na 
stroškovno učinkovit način ponuditi široko paleto prilagojenih možnosti financiranja; v 
zvezi s tem poudarja pomen tradicionalnih bančnih modelov, vključno z malimi 
regionalnimi bankami in hranilnimi zadrugami; poziva EIB, naj tesneje sodeluje s 
svojimi finančnimi posredniki v državah članicah pri razširjanju ustreznih informacij 
malim in srednjim podjetjem, da bi izboljšali njihov dostop do financiranja;

Nove težave, ki jih prinaša pandemija covida-19
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24. opozarja, da je treba MSP hitro zagotoviti likvidnost, hkrati pa bi bilo treba okrepiti tudi 
ukrepe za njihovo dokapitalizacijo; poziva države članice in Komisijo, naj obravnavajo 
problem zamud pri plačilih, ki še vedno povzročajo velike likvidnostne izzive za mala 
in srednja podjetja, ter poziva države članice, ki tega še niso storile, naj izvajajo 
direktivo o zamudah pri plačilih, zlasti v zvezi z javnimi upravami in odnosi med 
podjetji;

25. poziva Komisijo, naj okrepi spremljanje in izvrševanje direktive o zamudah pri plačilih 
ter oceni, ali je potrebna njena revizija, da bi zagotovila, da bodo hitra plačila postala 
standard na notranjem trgu tako za transakcije med podjetji, zlasti od večjih k manjšim 
podjetjem, kot za transakcije upravnih organov podjetjem; poziva organe na evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, naj bodo za zgled, tako da malim in srednjim 
podjetjem vedno plačajo pravočasno, ter v zvezi s tem spodbuja dejavno uporabo 
postopkov za ugotavljanje kršitev v primerih neustreznega izvajanja direktive;

26. priznava, da je treba začasno omiliti pravila o državni pomoči in da so ta privedla do 
neenakomernega izvajanja ukrepov po vsej Uniji; poziva Komisijo in Svet, naj hitro 
ukrepata, da bi zagotovila enake konkurenčne pogoje za vse države članice;

27. ugotavlja, da bi bilo treba pri vsaki prihodnji oceni in reviziji pravil o državni pomoči 
ustrezno upoštevati posebnosti in geografsko prikrajšanost MSP, ki se nahajajo na 
najbolj obrobnih območjih, vključno z otoki, najbolj oddaljenimi regijami in gorskimi 
območji, pa tudi na drugih območjih, vključno z neobrobnimi območji, ki so jih 
prizadele naravne nesreče brez primere;

28. je globoko zaskrbljen, ker je kriza zaradi covida-19 najbolj prizadela sektorje, kot so 
turizem, gostinstvo, kultura, ustvarjalni sektor, promet, trgovinski sejmi in dogodki, ki 
jih večinoma sestavljajo MSP; poudarja, kako pomembno je nenehno in hitro izvajati 
ukrepe za obnovitev in ohranitev zaupanja med potniki ter izvajalci dejavnosti; 
poudarja, da je treba te sektorje razbremeniti upravnih bremen in predpisov, ki 
povzročajo stroške, opredeliti nadaljnje ukrepe za okrevanje sektorja in zagotoviti 
varstvo pravic delavcev v prizadetih sektorjih; opozarja, kako pomembno je izboljšati 
dostop malih in srednjih podjetij v kulturnem in ustvarjalnem sektorju do digitalnih 
tehnologij in podpornih programov, saj je kriza zaradi covida-19 pokazala, da ima ta 
sektor ključno vlogo za naše gospodarstvo in družabno življenje;

29. države članice poziva, naj zaščito zaposlitev ter preživetje malih in srednjih ter 
zagonskih podjetij priznajo kot glavno politično prednostno nalogo, tako da predložijo 
konkretne ukrepe za podporo gospodarsko uspešnim MSP in zagonskim podjetjem, ki 
jim grozi insolventnost, zlasti ob upoštevanju ukinitve instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, ki jo je predlagal Evropski svet; pozdravlja Evropski instrument za začasno 
podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE), katerega 
namen je pokriti stroške nacionalnih shem skrajšanega delovnega časa; poziva 
Komisijo, naj dejavno podpre države članice pri prenosu direktive o prestrukturiranju in 
insolventnosti17, da bi malim in srednjim podjetjem v težavah zagotovili dejansko drugo 

17 Direktiva (EU) 2019/1023 z dne 20. junija 2020 o okvirih preventivnega prestrukturiranja, odpustu dolgov in 
prepovedih opravljanja dejavnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov glede prestrukturiranja, 
insolventnosti in odpusta dolgov ter spremembi Direktive (EU) 2017/1132. UL L 172, 26.6.2019, str. 18.
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priložnost;

30. ugotavlja, da je kriza zaradi covida-19 mala in srednja podjetja prisilila k temu, da so 
prešla na inovativne tehnologije, nove načine organizacije dela in digitalne poslovne 
modele, kot so e-trgovanje, ekonomija delitve in delo na daljavo; poudarja, da so se 
številna MSP s težavo prilagodila novim okoliščinam, in v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bodo naložbe v raziskave in inovacije usmerjene v udeležbo MSP, 
hkrati pa naj vzpostavi ravnovesje med uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine in 
spodbujanjem inovacij; poziva tudi k spoštovanju pravic delavcev v celotnem procesu;

31. poudarja, da so inovacije v MSP ključni dejavnik produktivnosti in trajnostne rasti, ker 
lahko pomagajo rešiti svetovne in družbene izzive in zagotoviti boljše delovne pogoje; 
opozarja, da tehnološki razvoj in digitalizacija povečujeta priložnosti MSP za inovacije 
in uspeh, pospešujeta širjenje znanja in pojavljanje novih poslovnih modelov ter krepita 
njihovo zmogljivost, da se hitreje širijo;

32. poudarja, da bi naložbe v inovacije morale biti prednostno usmerjene v ekosisteme, ki 
vključujejo MSP in krepijo soustvarjanje, dozorevanje in prenos odličnih tehnologij v 
industrijo ter tudi uvajanje novih tehnologij; zato poudarja pomen ciljno usmerjenih 
javnih politik v podporo horizontalnim potrebam, povezanim s procesi digitalne 
preobrazbe v mikropodjetjih ter malih in srednjih podjetjih, kot je poenostavitev 
obveznosti poročanja, in poziva države članice, naj razvijejo pilotne pobude za 
pospešitev uvajanja e-trgovanja v MSP, na primer z dejavnostmi usposabljanja in 
svetovanja, tehnično pomočjo, dobrimi praksami ali povezovanjem v okviru trikotnika 
znanja (izobraževanje, raziskave in inovacije) ter vključevanjem vseh ustreznih 
deležnikov in lokalnih oblasti;

33. pozdravlja vključitev MSP v evropske vesoljske programe, vključno z razvojem 
številnih storitev in aplikacij za uporabnike; priznava ključno vlogo, ki jo imajo MSP v 
dobavnih verigah na področju obrambe v Evropi;

34. pozdravlja obljubo Komisije glede uvedbe intenzivnega usposabljanja v obliki hitrih 
tečajev digitalnih spretnosti, namenjenih usposabljanju zaposlenih v mikropodjetjih ter 
malih in srednjih podjetjih na področjih, kot so umetna inteligenca, kibernetska varnost 
in tehnologija distribuirane knjige transakcij; poudarja, da bi bilo treba pred 
intenzivnimi tečaji digitalnih spretnosti v okviru programa za digitalno Evropo izvesti 
subvencionirane programe, ki bi lastnikom in vodjem MSP omogočili, da opredelijo 
svoje potrebe in priložnosti na področju digitalizacije; poudarja, da je usposobljena 
delovna sila bistvena za uspeh MSP ter njihovo uspešno soočanje z okoljskim in 
digitalnim prehodom, pa tudi z običajnimi izzivi, s katerimi se ta podjetja spopadajo;

35. obžaluje, da je doslej le 17 % MSP v svoja podjetja uspešno vključilo digitalno 
tehnologijo; poziva k okrepitvi ukrepov za odpravljanje neskladja med ponudbo znanj 
in spretnosti ter povpraševanjem po njih ter k temu, da MSP pridobijo digitalno 
pismenost in spretnosti ter se izpopolnijo na področju javnih naročil in financ ter 
spretnosti, povezanih z upravljanjem posojil in dobavnih verig za hitro spreminjajoče se 
trge dela, tudi glede na intenzivnejše razmere, ki so posledica krize zaradi covida-19;

36. meni, da je treba spodbujati naložbe v nadaljnje poklicno usposabljanje in programe 
vajeništva v malih in srednjih podjetjih; v zvezi s tem poziva k razvoju prilagojenega 
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pristopa glede digitalnih znanj in spretnosti za mikropodjetja; poudarja vlogo, ki jo 
lahko ima pri tem program znanj in spretnosti Komisije, in poudarja, da bi bilo treba za 
premostitev vrzeli na področju digitalizacije in inovacij povečati delež diplomantov na 
področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter odpraviti vrzel, s 
katero se na obeh področjih srečujejo ženske; v zvezi s tem pozdravlja program znanj in 
spretnosti za Evropo;

37. se seznanja z belo knjigo Komisije o umetni inteligenci (COM(2020)0065) in njenim 
stališčem, da bi morala vsaka država članica imeti vsaj eno vozlišče za digitalne 
inovacije z visoko stopnjo specializacije na področju umetne inteligence;

38. spodbuja Komisijo, naj podpre prizadevanja MSP, med drugim za posodobitev zastarele 
opreme, okrepitev prenosa znanja in opredelitev najučinkovitejše uporabe tehnologij, 
kot je industrijska umetna inteligenca, za izpopolnjevanje delovne sile z nujno 
potrebnimi veščinami za omogočanje nadzora sredstev na daljavo, spremljanje 
proizvodnje in sodelovanje zaposlenih, ter za okoljsko trajnostne poslovne modele, 
pristope krožnega gospodarstva, energijsko učinkovitost in učinkovito rabo virov, kjer 
so znanja in spretnosti pogosto ključnega pomena ter malim in srednjim podjetjem 
omogočajo, da ostanejo konkurenčna; poziva Komisijo, naj razmisli tudi o oblikovanju 
programa vavčerjev za MSP, da podpre njihova prizadevanja;

39. poziva k odpravi vrzeli v znanju in spretnostih MSP v zvezi z okoljsko trajnostnimi 
tehnologijami, praksami in poslovnimi modeli, zlasti v sektorjih, v katerih je treba 
korenito spremeniti cilje EU na področju trajnostne energije in okolja;

40. poudarja pomen instrumentov, kot so Evropska podjetniška mreža in evropska vozlišča 
za digitalne inovacije, ki lahko spodbujajo internacionalizacijo, digitalizacijo in 
prizadevanja MSP za inovacije na lokalni ravni, tudi na okoljskem področju, ter 
pomagajo zagotoviti, da ustrezajo svojemu namenu; poziva Komisijo, naj opravi 
temeljito vmesno in naknadno ocenjevanje teh instrumentov, tako da se v celotnem 
postopku ocenjevanja posvetuje s predstavniki MSP, da bi zagotovila, da jih bodo te 
mreže resnično dosegle;

41. poudarja, da imajo neosebni podatki in prenos tehnologije iz akademskih krogov v MSP 
ključno vlogo in poudarja, kako pomembna je vzpostavitev evropskih podatkovnih 
prostorov za nediskriminatorno, zaupanja vredno in varno izmenjavo neosebnih 
podatkov, da bi se povečal pretok podatkov med podjetji in z vladami z uporabo modela 
odprtih podatkov;

42. poziva k sprejetju vzporedne in močnejše politike za izboljšanje internetne 
infrastrukture in pogojev povezljivosti v korist MSP na oddaljenih območjih, kar je 
osnovni pogoj za izboljšanje digitalizacije in uresničitev uspešne preobrazbe; poziva 
Komisijo, naj razmisli o določitvi zavezujočih ciljev glede povezljivosti;

Strategija okrevanja

43. vztraja, da je treba program Obzorje Evropa obravnavati prednostno in da ga je treba 
ustrezno financirati; poziva, naj se velik del sredstev nameni MSP, tudi za komponente 
MSP Evropskega sveta za inovacije, ter poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da kadar je mogoče, instrumenti raziskav in inovacij, kot je pospeševalec 
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Evropskega sveta za inovacije, nudijo hitre priložnosti malim in srednjim ter zagonskim 
podjetjem, ki razvijajo inovativne tehnologije; 

44. poziva, naj bodo vseprisotne raziskovalne in inovacijske politike in instrumenti EU 
čimbolj sektorsko nevtralni in naj se zagotovi več podpore ne le tistim MSP in 
mikropodjetjem, ki so že dejavna v prizadevanjih na področju inovacij, temveč naj se v 
skladu z njihovimi potrebami podpirajo tudi podjetja, ki zaostajajo, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih; poziva, naj se na evropski ravni nameni več sredstev za 
raziskave in inovacije nedigitalnim MSP ter MSP, ki želijo izboljšati svojo okoljsko 
učinkovitost in učinkovito rabo virov;

45. poudarja, da je sodelovanje ključna razsežnost za izboljšanje uspešnosti malih in 
srednjih podjetij; v zvezi s tem ugotavlja, da je treba grozde in partnerstva z vsemi 
akterji trikotnika znanja (izobraževanje, raziskave in inovacije) bolj promovirati in 
spodbujati, tako da se zmanjša upravno breme, poenostavijo postopki in vzpostavijo 
skupne storitve za sodelovanje malih in srednjih podjetij v grozdih; poleg tega poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo partnerstva in misije programa Obzorje Evropa 
pregledni in vključujoči ves čas njihovega izvajanja, zlasti glede sodelovanja malih in 
srednjih podjetij in določanja njihove strateške raziskovalne agende in letnih delovnih 
programov; poleg tega poudarja, da je treba zagotoviti pravično ureditev za izmenjavo 
ugotovitev in končnih rezultatov v skladu z načelom, da mora biti „odprto, kolikor je 
mogoče, zaprto, kolikor je potrebno“;

46. poudarja tudi potencial Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter njegovih 
skupnosti znanja in inovacij, saj so učinkovit način za okrepitev sodelovanja med MSP, 
raziskovalnimi središči in univerzami s spodbujanjem lokalnega podjetništva in 
obravnavanjem najpomembnejših družbenih izzivov sodobnega časa;

47. poziva Komisijo in države članice, naj med drugim vlagajo v podatkovno gospodarstvo, 
umetno inteligenco, pametno proizvodnjo, internet stvari in kvantno računalništvo ter 
naj zagotovijo močno komponento MSP na teh področjih; obžaluje, da večina MSP 
nima dostopa do podatkov, ki jih ustvarjajo; v zvezi s tem pozdravlja evropsko 
strategijo za podatke, namenjeno oblikovanju pravega podatkovnega trga, na katerem 
bodo lahko MSP enostavno dostopala do podatkov in jih enostavno uporabljala v vseh 
tržnih okoljih, npr. med podjetji in potrošniki, med podjetji samimi ter med podjetji in 
državnimi organi;

48. poziva države članice, naj podprejo inovacijske priložnosti za MSP ter povečajo 
sinergije s podobnimi programi EU v svojih nacionalnih strategijah na področju 
inovacij; v zvezi s tem poudarja vlogo inovativnih MSP, specializiranih za pionirske 
tehnologije;

49. poudarja, da je treba povečati ozaveščenost med lastniki, vodji in zvezami MSP ter 
podpornimi organizacijami o možnostih financiranja za tehnologije z boljšo okoljsko 
učinkovitostjo, o naročanju storitev (na primer posvetovanja, usmerjanja in 
usposabljanja), povezanih z okoljsko primerno zasnovo ter učinkovito rabo virov in 
upravljanjem z njimi, ter o zelenem podjetništvu in zelenih tehnologijah, proizvodih ter 
storitvah;

50. poudarja, da lahko naložbe v nove in okolju prijazne tehnologije evropski zeleni 
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dogovor spremenijo v novo strategijo rasti, prek katere lahko MSP izkoristijo in 
okrepijo svoj inovacijski potencial;

51. priznava, da so številna MSP sicer pripravljena vlagati v energijsko učinkovite, krožne 
in okolju prijazne procese, proizvode in storitve, a jim to preprečujejo precejšnje ovire, 
zlasti finančne; poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo te ovire in hkrati 
zmanjšajo regulativno breme, tako da vzpostavijo ustrezen regulativni okvir ter sheme 
tehnične in finančne podpore, tudi z zasebnimi naložbami, da bi MSP omogočili 
uspešno in hitro uporabo zelenih praks, proizvodov, postopkov in storitev; meni, da bo 
okrepljena ciljno usmerjena tehnična in finančna podpora bistvena za spodbujanje 
zelenih priložnosti med temi malimi in srednjimi podjetji, vključno z mikropodjetji; 
poudarja, da bi morala ta pomoč malim in srednjim podjetjem ter mikropodjetjem 
omogočiti, da v celoti izkoristijo priložnosti, ki izhajajo iz zelenega dogovora, pri tem 
pa upoštevati njihovo strukturo, poslovni model in splošneje njihove potrebe, saj ni 
enotnega pristopa za vse; v zvezi s tem poudarja, da je treba aktivno vključiti 
predstavnike organizacij malih in srednjih podjetij;

52. pozdravlja pobude, ki MSP nudijo največ priložnosti za zaposlovanje in konkurenčnost, 
kot so izvajanje akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, se katerim se ustvarjajo 
lokalna delovna mesta ter zagotavljajo pomembne poslovne in inovacijske priložnosti 
za MSP;  je seznanjen s priložnostmi, ki jih nudijo pobude tako imenovanega „vala 
prenove“, vključno s projekti oživljanja mest; poudarja, da pravica do popravila, ki sicer 
koristi potrošnikom, lahko tudi prisili MSP, da vstopijo na tržni segment popravil, in da 
lahko ukrepi, ki so namenjeni izboljšanju energetske učinkovitosti stavb, ne koristijo 
samo MSP v gradbenem sektorju, temveč vsem MSP, ker spodbujajo energijsko 
učinkovitost ter tako prispevajo k zmanjšanju njihovih operativnih stroškov; poziva k 
razvoju bolj konkurenčnega trga podjetij za energetske storitve;

53. meni, da so javna naročila strateško orodje, ki spodbuja trajnostne vzorce proizvodnje in 
potrošnje; meni, da bi lahko s tem orodjem s primerno podporo in pomočjo zagotovili 
tudi odlične priložnosti za lokalna, inovativna mala in srednja podjetja; ugotavlja, da 
imajo zelena in krožna javna naročila podobno vloge ter v zvezi s tem opozarja, da bi 
morala njihovo izvajanje na nacionalni ravni spremljati usposabljanje in podpora za 
javne organe ter mala in srednja podjetja;

54. ugotavlja, da je uravnotežen okvir pravic intelektualne lastnine že dolgo znan kot 
pomemben korak k izboljšanju delovanja notranjega trga; zato poziva Komisijo, naj da 
prednost napovedanemu akcijskemu načrtu za intelektualno lastnino, da se zagotovi 
zaščita avtorskega blaga in patentiranih izumov na ravni EU ter okrepi sposobnost 
evropskih podjetij, zlasti malih in srednjih, za inovacije na podlagi močnih in 
uravnoteženih ureditev intelektualne lastnine, kar bo koristilo svetovni konkurenčnosti 
inovativnih MSP ter zmanjšalo stroške in zapletenost upravnih postopkov, hkrati pa 
bodo s tem obravnavani izzivi v zvezi s patentnimi spori ter zagotovljeni odprtokodni in 
odprti podatkovni modeli za prihodnje inovacije;

55. opozarja na vlogo poklicnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja, ki sta bistvena 
za odpravljanje neusklajenosti med povpraševanjem po usposobljeni delovni sili in 
njeno ponudbo, spodbuja vključevanje podjetniških spretnosti v zgodnji fazi 
izobraževanja ter prekvalificiranje in izpopolnjevanje brezposelnih delavcev, da se 
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omogoči njihova vključitev na trg dela in zagotovi, da lahko mala in srednja podjetja 
računajo na ustrezno usposobljeno osebje;

56. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo izvajanje in razširijo obseg pobud za 
opredelitev potreb po znanjih in spretnostih ter obravnavo vrzeli na trgu dela v obliki 
izobraževanja, strategij za strokovno usposabljanje in programov za razvoj znanj in 
spretnosti, namenjenih MSP, ter obžaluje, da še vedno obstajajo razlike med spoloma v 
podjetništvu in pri dostopu do financ za mikro-, mala in srednja podjetja, ki jih vodijo 
ženske; poziva države članice, naj ocenijo ovire, ki ženskam še vedno preprečujejo, da 
bi postale ustanoviteljice podjetij in menedžerke; poudarja, da bo uporaba podatkov, 
razčlenjenih po spolu, pripomogla k večji temeljitosti te ocene in izboljšala vsesplošno 
kakovost postopka odločanja; poziva k pobudam za izobraževanje in izpopolnjevanje za 
ženske, da bi jim pomagali izboljšati podjetniške spretnosti in dvigniti samozavest; 
poleg tega meni, da bi bilo treba v javnem sektorju spodbujati orodja e-uprave in 
digitalne spretnosti, da bi javno upravo naredili bolj prijazno podjetjem in državljanom, 
ter poziva države članice, naj zagotovijo izmenjavo nacionalnih in regionalnih primerov 
dobre prakse na tem področju, tudi v zvezi s sodelovanjem med javno upravo in 
zasebnim sektorjem, da bi povečali gospodarsko konkurenčnost;

57. opozarja, da mora strategija za MSP vključevati MSP različnih velikosti in vrst, ne 
glede na to, ali delujejo v tradicionalnih, socialnih in visokotehnoloških sektorjih; meni, 
da so MSP na področju tradicionalne obrti, turizma, kulture in ustvarjalnega sektorja ter 
socialnega gospodarstva še posebej ranljiva skupina v mreži malih in srednjih podjetij; 
priznava njihovo zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in socialno vrednost ter poziva 
države članice, naj zagotovijo konkurenčnost teh sektorjev, tudi s spodbujanjem 
generacijskega prehoda in samozaposlovanja, s spodbujanjem dostopa do informacij o 
inovacijskih priložnostih ter s podpiranjem zaščite in krepitve teh sektorjev;

58. poziva Komisijo, naj v okviru podpornih programov EU za MSP, zlasti programa za 
enotni trg, nameni posebno pozornost tudi podjetjem socialnega gospodarstva, saj imajo 
lokalne korenine, zagotavljajo široko paleto proizvodov in storitev na enotnem trgu EU 
ter ustvarjajo visokokakovostna delovna mesta in spodbujajo socialne inovacije;

59. poziva Komisijo, naj predstavi časovni načrt za zmanjšanje upravnih bremen in za 
izvajanje strategije za MSP, ki bo predstavljen na letni razpravi o stanju malih in 
srednjih podjetij v Uniji, vključno s časovnim okvirom za ukrepe in vmesnimi 
preverjanji, ter se mu zaveže; ugotavlja, da so bila, odkar je Svetovna zdravstvena 
organizacija razglasila pandemijo in se je začelo izvajanje ukrepov za zajezitev širjenja 
covida-19, številna evropska podjetja prisiljena ustaviti ali upočasniti proizvodnjo 
zaradi trgovinskih omejitev, motenj v dobavni verigi ter pomanjkanja surovin in 
sestavnih delov iz tretjih držav, kar znova dokazuje, da mora evropska industrija 
pridobiti strateško avtonomijo in zmanjšati svojo odvisnost od tretjih držav ter 
zagotoviti, da je ključne dele strateških vrednostnih verig, tudi v predelovalni industriji, 
bolje locirati znotraj meja EU; poleg tega poziva Komisijo, naj zagotovi, da se podjetja, 
ki dobavljajo medicinsko opremo, ne bodo ponovno srečala z istimi težavami, ki so se 
pojavile na notranjem trgu, in naj se uči iz težav, ki so se pojavile v zgodnjih fazah krize 
zaradi covida-19;

60. poziva k zaostritvi pravil konkurence, da bi izboljšali konkurenčnost MSP in jih zaščitili 
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pred nepoštenimi praksami, ki bi lahko povzročile socialni damping in deregulacijo trga 
dela; poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovito izvrševanje konkurenčnega prava Unije 
brez poseganja v pravice delavcev; v zvezi s tem opozarja, da je pomembno spodbujati 
socialni dialog pri oblikovanju in izvajanju politik za MSP ter zagotavljanju enakih 
konkurenčnih pogojev za MSP, da se zagotovi, da bodo imela koristi od notranjega trga 
na pravični podlagi in da bodo lahko izkoristila priložnosti za širitev;

61. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo MSP uspešna v ekosistemih, ki zagotavljajo 
vključujoč pristop in povezujejo vse akterje, ki so del vrednostne verige, da bi 
spodbudili evropski vodilni položaj v strateških sektorjih in konkurenčnost na svetovni 
ravni;

62. meni, da bi bilo treba v strategiji EU za MSP vedno v celoti upoštevati njihove 
nacionalne posebnosti in tako zagotoviti ustrezno spoštovanje visoke ravni nacionalne 
avtonomije držav članic v splošnem okviru Unije;

63. obžaluje, da trenutno izven EU izvaža samo 600.000 malih in srednjih podjetij; 
opozarja, da bodo MSP, ki želijo dostopati do svetovnega trga, izboljšala svojo 
konkurenčnost le, če jih bomo na lokalni in mednarodni ravni podprli s predvidljivim 
zakonodajnim in omogočitvenim okvirom, strukturiranimi omrežji, zanesljivimi viri 
informacij ter dostopom do naložbenih priložnosti in usposobljene delovne sile; 
poudarja, da je treba izboljšati ozaveščenost MSP o notranjem trgu in mednarodnih 
trgih ter njihovih pravilih in orodjih, tudi s poenostavitvijo referenčnega okvira in 
boljšim obveščanjem o prilagojenih priložnostih; v zvezi s tem opozarja na vlogo 
predstavniških organizacij in mrež malih in srednjih podjetij ter gospodarskih zbornic v 
državah članicah in na mednarodni ravni, pa tudi delegacij EU;

64. zato poziva Komisijo, naj uvede orodja, kot je enotna digitalna kontaktna točka, da bi 
zlahka prepoznali priložnosti za mala in srednja podjetja, ki izhajajo iz mednarodnih 
trgovinskih sporazumov; v zvezi s tem pozdravlja vzpostavitev novega portala Komisije 
z naslovom Access2Markets o carinskih postopkih in formalnostih ter poziva Komisijo, 
naj zagotovi večjezični dostop do tega orodja;

65. opozarja, da je treba MSP dejavno vključiti v mednarodne trgovinske sporazume in si 
prizadevati za vzajemnost, da se jim zagotovi dostop do javnih naročil v tretjih državah; 
zato poziva, naj se v trgovinske sporazume vključi samostojno poglavje za MSP, v 
katerem bodo sklici na določbe, prijazne do mikro-, malih in srednjih podjetij, in ki bo 
tem omogočilo hitro prepoznavanje pomembnih in koristih vidikov sporazuma;

66. poziva Komisijo, naj si prizadeva za enake konkurenčne pogoje in regulativno okolje, v 
katerem bodo MSP lahko uspešna in konkurenčna na svetovni ravni, ter razmisli o 
uporabi instrumentov trgovinske zaščite, da bi zmanjšali nelojalno konkurenco, ki je 
posledica nezakonitih ali nepoštenih trgovinskih praks tretjih držav, vključno z ukrepi 
trgovinske zaščite, ki podjetjem EU neupravičeno preprečujejo prost dostop do njihovih 
trgov;

67. meni, da bi morale biti nacionalne in evropske javne uprave zgled ter olajšati in 
povečati udeležbo malih in srednjih podjetij ter mikropodjetij v javnih naročilih, tako da 
bi poenostavile dostop do informacij o javnih razpisih in postopkih, pri čemer bi se 
morale izogibati nesorazmernim zahtevam in diskriminatornim praksam, kot so razpisna 
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merila, ki določajo zahteve ali kvalifikacije, ki presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga, ter tako prispevati k skrajšanju in diverzifikaciji dobavnih verig;

68. poziva, naj se za javne organe ter mala in srednja podjetja v ta namen pripravijo dodatne 
smernice o obstoječih možnostih prilagajanja ter se v ta namen prilagodijo predpisi o 
javnem naročanju;

69. ugotavlja, da bi lahko razdelitev večjih naročil na manjše sklope prispevala k skrajšanju 
in diverzifikaciji dobavnih verig, saj bi lokalnim malim in srednjim podjetjem nudila 
boljše spodbude, tudi tako, da se jim omogoči sodelovanje v javnih naročilih na 
področju inovacij in predkomercialnih naročilih, ki so običajno dostopna samo večjim 
družbam;

70. poziva k dajanju prednosti „pogodbam brez kilometrine“, tako da se določijo 
prednostna merila za lokalna podjetja, pri čemer so lahko zgled evropska zakonodaja o 
kmetijstvu in kratke dobavne verige; poziva, naj se političnim akterjem omogoči, da v 
določenem obsegu dajo prednost pogodbam z lokalnimi MSP;

71. poudarja pomen partnerstev z nacionalnimi upravami, da bi ustvarili trg javnih naročil, 
ki bo temeljil na zmerno velikih razpisih, na katerih bodo MSP lahko sodelovala v 
postopku javnega naročanja, tudi z razdelitvijo večjih naročil na manjše sklope, in na 
katerem bo lahko med udeleženci na trgu prava in poštena konkurenca, ter poudarja, da 
mora enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila MSP postati 
dostopnejši;

°

° °

72. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Sporočilo Komisije Strategija za MSP za trajnostno in digitalno Evropo je bilo objavljeno en 
dan, preden je Svetovna zdravstvena organizacija covid-19 razglasila za pandemijo. Cilj 
poročevalca je zato posodobiti izvirno vsebino sporočila Komisije glede na gospodarske in 
socialne spremembe, ki jih je povzročila pandemija, pri tem pa na podlagi pragmatičnega in 
vključujočega pristopa analizirati nove težave, s katerimi se trenutno sooča 25 milijonov 
evropskih malih in srednjih podjetij, ki so danes dejavna na notranjem trgu. Poleg tega želi 
poudariti bistveno vlogo, ki jo bodo mala in srednja podjetja na srednji in dolgi rok še imela, 
saj so temeljni steber za gospodarsko okrevanje celine po pandemiji.

Splošno znano je, da je bila hitrost rasti evropskih malih in srednjih podjetij že pred izbruhom 
pandemije v povprečju nižja kot pri konkurentih iz tretjih držav, in sicer zaradi večplastnih, 
globoko zakoreninjenih strukturnih težav, kot so omejen dostop do posojil, 
podkapitaliziranost in velike zamude pri plačilih. Prevelika upravna obremenitev je prav tako 
dolgo vplivala na možnosti malih in srednjih podjetij po vsej Uniji za rast; po podatkih 
ankete, ki jo je leta 2019 v podjetjih izvedlo Združenje evropskih gospodarskih zbornic 
(Eurochambres), so upravni postopki velika težava za kar 78 % MSP. Prekomerno zakonsko 
urejanje v nekaterih državah članicah dosega še posebej skrb vzbujajoče razsežnosti, kar ovira 
konkurenčnost MSP ne le v nacionalnem poslovnem okolju, temveč tudi na širšem evropskem 
notranjem trgu.

Poleg tega konkurenčnost in celo preživetje MSP vse bolj ogrožajo večstranske oblike 
nepoštenih konkurenčnih praks, ki so posledica globalnega značaja evropskega gospodarstva 
in predvsem ravnanja proizvajalcev iz tretjih držav. Ti namreč pri izvozu blaga ali storitev v 
EU še naprej uporabljajo nižje delovne in okoljske standarde.

Postopno, a hkrati stalno izključevanje mikro-, malih in srednjih podjetij z nacionalnih trgov 
posameznih držav članic ter evropskega notranjega trga je zato že dolgo pred izbruhom 
pandemije covida-19 doseglo skrb vzbujajoče ravni in privedlo do oslabitve veznega tkiva 
evropskega gospodarstva.

Unija bi morala – ob ustreznem upoštevanju teh kritičnih vidikov – razviti sodobno in 
izvedljivo strategijo, s katero mora biti možno premostiti omenjene strukturne težave, hkrati 
pa hitro in učinkovito odpraviti tudi nove dodatne ovire, ki so se pojavile zaradi pandemije.

Cilj strategije mora biti predvsem ponovno vzpostaviti konkurenčnost, tako na notranjem trgu 
kot v trgovinskih odnosih s tretjimi državami. Zlasti so nujni ukrepi, da se znatno zmanjša 
regulativna obremenitev (z uporabo načela „za enega sprejetega se eden odpravi“), izboljša 
dostop do nacionalnega in evropskega financiranja v obliki nepovratnih sredstev (in ne 
posojil) ter premosti digitalni razkorak, ki še vedno zadeva skrb vzbujajoč delež evropskih 
mikro-, malih in srednjih podjetij.

Kar zadeva inovacije in digitalizacijo, ne bi smela imeti vedno prednost tista podjetja, katerih 
primarno delovno področje je neposredno povezano z inovacijami; evropski in nacionalni 
instrumenti pomoči in finančni instrumenti bi tako morali biti zlahka dostopni tudi podjetjem, 
ki niso dejavna na digitalnem področju in področju inovacij, vključno s podjetji, ki so dejavna 
na področju tradicionalnih obrti, socialnih storitev ali ustvarjalne industrije, ki prav tako 
potrebujejo digitalno posodobitev, da bodo lahko ostala konkurenčna.
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Strukturne spremembe, katerih namen je narediti zakonodajni ekosistem Unije prijaznejši 
mikro-, malim in srednjim podjetjem, je mogoče v prvi vrsti doseči tako, da se za pripravo 
prihodnje zakonodaje kot izhodišče izbere pristop „najprej pomisli na male“ in pristop kot tak 
nato uporablja tudi v celotnem zakonodajnem postopku (tudi v fazi ocene učinka).

S strukturnimi spremembami, prijaznimi mikro- in malim in srednjim podjetjem, bodo mikro-
, mala in srednja podjetja poleg tega zaščitena pred nepoštenim pritiskom velikanov na trgu v 
Uniji in zunaj nje. Zato si morajo nacionalni in evropski organi še bolj prizadevati za zaščito 
mikro-, malih in srednjih podjetij pred tem, da bi večje skupine na kakršen koli način 
zlorabile svoj prevladujoči položaj. Države članice bi morale tudi hitro ukrepati, da bi 
preprečile nadaljnjo destabilizacijo trga dela, ki jo evropske družbe že občutijo v smislu višje 
stopnje brezposelnosti in nižanja standardov na področju delavskih pravic.

Pri zaščiti konkurenčnosti mikro-, malih in srednjih podjetij na svetovnih trgih morajo 
institucije EU instrumente trgovinske zaščite uporabljati premišljeno, da bi evropske 
proizvajalce in potrošnike zaščitile pred nereguliranimi modeli konkurentov iz tretjih držav, 
ter v zvezi s tem pospešiti izvajanje učinkovitega mehanizma za prilagajanje na mejah.

Glede na to, da je sedanje obdobje težko kot še nobeno v zgodovini Unije pred njim, mora biti 
zeleni dogovor trajnostna priložnost za mikro-, mala in srednja podjetja, tako v smislu 
stroškovne učinkovitosti kot v smislu časovnega razporeda izvajanja. Pri tem pa bi bilo treba 
upoštevati sedanje neenakosti, kar zadeva vrzel v konkurenčnosti, ki evropska podjetja v 
primerjavi s konkurenti iz tretjih držav postavlja v slabši položaj. V zvezi s tem je bistvenega 
pomena, da mikro-, mala in srednja podjetja ter njihovi predstavniki sodelujejo v vseh fazah 
zakonodajnega postopka, da se zagotovi, da bodo v njem upoštevane gospodarske in socialne 
potrebe ter srednje- do dolgoročne možnosti, kar zadeva konkurenčnost in zmogljivosti 
evropskih podjetij.

Pri instrumentih iz svežnja ukrepov za okrevanje je treba ustrezno upoštevati izkrivljanje 
notranjega trga, ki je posledica tega, da državam članicam pri uporabi državne pomoči ni 
zagotovljena enaka prožnost, pri čemer morebitne omejitve pri uporabi teh sredstev ne smejo 
ogroziti njihovega pričakovanega pozitivnega učinka. Nepovratnim sredstvom je treba dajati 
prednost pred posojili, da finančna pomoč za države in podjetja ne bi pomenila dodatnega 
zadolževanja.

Kar zadeva naslednji večletni finančni okvir, je treba programe skrbno oceniti, da se bo dajala 
prednost tistim, ki dosegajo najboljše rezultate. Pri tem je treba upoštevati, da se pri temeljnih 
ciljih, kot so poenostavitev, zmanjšanje birokratskih ovir in boljša komunikacija, ne sme več 
odlagati, če želi Unija evropska mikro-, mala in srednja podjetja konkretno podpreti.
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24.9.2020

MNENJE ODBORA ZA MEDNARODNO TRGOVINO

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja
(2020/2131(INI))

Pripravljavec mnenja: Geert Bourgeois

POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje resne posledice pandemije covida-19, svetovne finančne krize leta 2008 in 
nadaljnje motnje, ki bodo evropska podjetja prizadela po izstopu Združenega kraljestva 
iz Evropske unije, kar vpliva na strukturo globalnih vrednostnih verig, saj jih prekinja 
ali celo zaustavlja; poziva države članice, naj ustrezno izvajajo direktivo o zamudah pri 
plačilih1 v zvezi z malimi in srednjimi podjetji, saj so med tistimi, ki jih je kriza zaradi 
covida-19 najbolj prizadela; poziva Komisijo, naj ustrezno spremlja izvajanje direktive 
o zamudah pri plačilih; poziva k dosledni strategiji za evropska mala in srednja podjetja 
v skladu z evropskim zelenim dogovorom Komisije, da bi s pomočjo strateških naložb v 
podporo malim in srednjim podjetjem preoblikovali naša gospodarstva in okrepili 
njihovo odpornost; opozarja, da evropska mala in srednja podjetja potrebujejo odprto 
trgovinsko politiko, in v zvezi s tem poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo 
zagotovila, da trgovinski tokovi in trajnostne vrednostne verige, tudi trgovinske poti za 
tovorni promet po vsej EU, ostanejo odprti in da se izvajajo dolgoročni ukrepi za 
okrepitev evropske industrijske baze, da bi preprečili motnje v dobavnih verigah, 
ohranili evropsko konkurenčnost in zaščitili trajnostna evropska mala in srednja 
podjetja na podlagi okvira potrebne skrbnosti; pozdravlja pregled trgovinske politike 
EU, ki je ključno orodje za premagovanje izzivov, s katerimi se srečujejo mala in 
srednja podjetja v mednarodni trgovini; pozdravlja dejstvo, da je Komisija sprejela 
Sklep (EU) 2020/1101 z dne 23. julija 20202 za podaljšanje obdobja veljavnosti 
oprostitve uvoznih dajatev in oprostitve plačila DDV pri uvozu, odobrenega za blago, 
potrebno za boj proti posledicam izbruha covida-19 v letu 2020, tj. sklep, ki 
razbremenjuje evropska mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj posodobi svojo 
strategijo za mala in srednja podjetja za trajnostno in digitalno Evropo z dne 10. marca 

1 UL L 48, 23.2.2011, str. 1.
2 UL L 241, 27.7.2020, str. 36.
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2020, da bi se prilagodila novim okoliščinam;

2. pozdravlja omenjeno strategijo za mala in srednja podjetja in opozarja, da je 25 
milijonov evropskih malih in srednjih podjetij hrbtenica gospodarstva EU, saj 
zaposlujejo približno 100 milijonov ljudi, od katerih 13 milijonov dela za izvoz, 
ustvarijo več kot polovico evropskega BDP, predstavljajo 99 % vseh podjetij in 66 % 
delovnih mest v EU ter 87 % vseh izvoznikov EU, čeprav le 25 % malih in srednjih 
podjetij s sedežem v EU sploh izvaža, še manjši delež pa izvaža iz EU; opozarja, da 
morajo pravilno delovanje notranjega trga, trajnost in ogljična nevtralnost ostati med 
glavnimi cilji programov EU, da bodo mala in srednja podjetja lahko izkoristila zeleni 
prehod v smislu konkurenčnosti, zmanjšanja stroškov in ustvarjanja delovnih mest; 
poudarja, da bi bilo treba ustrezno upoštevati inovacijski cikel in uvajanje novih 
tehnologij na trg; poudarja, da je uspešnost enotnega trga odvisna od sposobnosti 
evropskih malih in srednjih podjetij, da se prilagodijo preobrazbi na področju 
informacijske tehnologije; priznava vlogo mikropodjetij in zagonskih podjetij pri 
uvajanju novih tehnologij; priznava, kako pomembno je ohraniti učinkovito, dosledno 
in predvidljivo zakonodajo, še zlasti pa zakonodajo o pravicah intelektualne lastnine, pri 
čemer je treba upoštevati, da le 9 % malih in srednjih podjetij v EU dejansko varuje 
svoje pravice intelektualne lastnine; ugotavlja, da le majhen odstotek malih in srednjih 
podjetij izvaža blago iz EU in da svetovni trgi predstavljajo pomemben potencial za 
mala in srednja podjetja za spodbujanje konkurenčnosti, gospodarske rasti in inovacij; 
ugotavlja, da neovirana trgovina in svoboda gibanja na enotnem trgu malim in srednjim 
podjetjem zagotavljata potreben obseg in izkušnje za izvoz iz EU in dostop do drugih 
zaželenih trgov; opozarja, da je namen Akta za mala podjetja za Evropo in načela 
„najprej pomisli na male“ povečati konkurenčnost in podpreti podjetništvo;

3. pozdravlja, da strategija za mala in srednja podjetja namenja posebno pozornost 
dvojnemu prehodu EU na trajnostno in digitalno gospodarstvo ter zmanjšanju 
regulativnega bremena za mala in srednja podjetja in izboljšanju njihovega dostopa do 
trga in dostopa do financiranja; meni, da se bo z osredotočanjem na digitalne in 
inovativne rešitve povečala svetovna konkurenčnost Evrope kot celote;

4. ponovno izraža močno podporo cilju, izraženemu v zelenem dogovoru, da se uvede 
mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah; poziva Komisijo, naj to pobudo predlaga 
v okviru svojega delovnega programa za leto 2021; poudarja, da bo omenjeni 
mehanizem temeljni kamen za uresničitev evropske ogljične nevtralnosti do leta 2050 in 
da mora predvideti ukrepe, ki bodo posebej prilagojeni potrebam malih in srednjih 
podjetij, da bi jih dejavno pritegnil;

5. pozdravlja prizadevanja Komisije za razvoj posebnih orodij za lažji dostop malih in 
srednjih podjetij do trgov tretjih držav; poziva Komisijo, naj v celoti podpre mala in 
srednja podjetja pri premagovanju vseh tarifnih in netarifnih ovir, ki jim onemogočajo 
dostop do trgov tretjih držav; opozarja na pomen usklajenih in poenostavljenih carinskih 
postopkov za pomoč mikropodjetjem ter malim in srednjim podjetjem (MMSP) pri 
vstopu na izvozne trge, saj bodo povečali produktivnost s pospeševanjem inovacij in 
lajšanjem prelivanja tehnologije in strokovnega znanja; pozdravlja zavezo Komisije, da 
bo zagotovila pravno varnost za mala in srednja podjetja, tako da bo v vse sporazume o 
prosti trgovini vključila poglavja o malih in srednjih podjetjih, kot je razvidno iz 
sporazuma med EU in Japonsko ter posodobljenega sporazuma z Mehiko, in poudarja, 
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da bi jih bilo treba vključiti tudi pri pregledu obstoječih sporazumov o prosti trgovini; 
opozarja Komisijo, da bi morala vsa poglavja o malih in srednjih podjetjih v trgovinskih 
sporazumih vključevati pogoste ovire za evropska mikro, mala in srednja podjetja; 
pozdravlja, da je bil pred kratkim imenovan prvi glavni uradnik Komisije za trgovino in 
poudarja, da ima pomembno vlogo pri zagotavljanju, da imajo mala in srednja podjetja 
kar največ koristi od trgovinskih sporazumov EU; poziva Komisijo, naj pomaga 
zmanjšati upravna in regulativna bremena za mala in srednja podjetja ter zmanjšati 
birokracijo, saj trgovinske in naložbene ovire, upravni stroški in birokracija 
nesorazmerno bolj prizadenejo mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj podpre 
mala in srednja podjetja, ki se osredotočajo na zelene tehnologije in inovacije ter že 
izvažajo blago in storitve v tretje države, in tako spodbuja enake konkurenčne pogoje; 
poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami dejavno obvešča mala in 
srednja podjetja o trgovinskih priložnostih;

6. poziva Komisijo, naj dejavneje podpira nacionalne in regionalne izvozne agencije in 
združenja MSP na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni, da bodo lahko mala in 
srednja podjetja premostila informacijsko vrzel in bolje izkoristila trgovinske 
sporazume; zato meni, da bi lahko Komisija vzpostavila platformo za 
internacionalizacijo malih in srednjih podjetij, s katero bi spremljala napredek in jim 
zagotavljala tehnično pomoč pri dostopu do novih trgov; ugotavlja, da bi ta platforma 
lahko vključevala preverjanje krožnega gospodarstva; opozarja, da imajo delegacije EU 
ključno vlogo pri podpiranju malih in srednjih podjetij, tako da odgovarjajo na njihova 
vprašanja in rešujejo praktične težave, s katerimi se srečujejo zaradi izvajanja 
sporazumov o prosti trgovini;

7. poziva Komisijo, naj upošteva posebnosti malih in srednjih podjetij na vseh področjih 
trgovinskih in naložbenih pogajanj, tudi pri pogajanjih o poglavjih o javnih naročilih v 
trgovinskih sporazumih, ki morajo olajšati sodelovanje malih in srednjih podjetij; 
pozdravlja napoved Komisije, da bo vzpostavila nov informacijski portal za boljše 
obveščanje malih in srednjih podjetij o trgovinskih politikah in zagotavljanje podrobnih 
informacij o carinskih postopkih in formalnostih za izvoz v tretje države; poziva 
Komisijo, naj pri vzpostavljanju novih informacijskih portalov ali izboljšanju obstoječih 
čim prej stopi v stik s podjetji in tako zagotovi, da bodo mala in srednja podjetja imela 
na voljo zelo uporabne informacije; poziva Komisijo, naj uresniči svoj cilj, da bo uvedla 
orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu in analize življenjskega cikla, pri čemer bi 
bilo treba posebno pozornost nameniti oceni tveganja, ki bo malim in srednjim 
podjetjem v pomoč pri ocenjevanju, ali je izdelek v okviru danega trgovinskega 
sporazuma upravičen do preferencialov in kako lahko izkoristijo strateško 
diverzifikacijo dobavnih verig; v zvezi s tem ponovno poudarja pomen racionaliziranih 
in poenostavljenih pravil o poreklu; prav tako ponovno poudarja pomen jasnih pravil o 
čezmejnem pretoku podatkov pri doseganju ciljev digitalne strategije EU; poudarja 
pomen večstranskih pogajanj STO o e-trgovanju, ki še potekajo; poziva k celovitemu in 
ambiciozno zastavljenemu naboru pravil, s katerim bi olajšali prosti čezmejni pretok 
podatkov in hkrati zagotavljali standarde EU za varstvo podatkov ter obravnavali ovire 
za digitalno trgovino, vključno z zahtevami glede lokalizacije podatkov, in zagotovili, 
da lahko podjetja, zlasti mala in srednja, konkurirajo na svetovni ravni pod enakimi 
konkurenčnimi pogoji; ponovno poudarja, da bodo imela mala in srednja podjetja 
ključno vlogo pri širjenju na podatkih temelječih tehnologij in podjetij; poudarja, da je 
treba spodbujati interoperabilnost in dostop do podatkov po vsem svetu, da bi 
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optimizirali različne procese v mednarodni trgovini; poziva Komisijo, naj malim in 
srednjim podjetjem olajša dostop do javnih razpisov in svojo politiko javnih naročil 
vključi v cilje iz zelenega dogovora, kot sta spodbujanje krožnega gospodarstva in 
povečanje odpornosti dobavnih verig za javne dobrine;

8. pozdravlja, da je dostop do financiranja za mala in srednja podjetja bistvenega pomena, 
saj je ta v nekaterih državah članicah bolj otežen kot v drugih; poziva Komisijo, naj to 
vrzel obravnava in zagotovi, da bodo mala in srednja podjetja konkurirala pod enakimi 
pogoji; poziva Evropsko investicijsko banko, naj jim pri oblikovanju svojih politik 
nameni posebno pozornost; posebej opozarja na mala in srednja podjetja, ki potrebujejo 
financiranje, tehnično pomoč in manjše upravne obremenitve za izpolnjevanje ciljev iz 
zelenega dogovora in digitalizacije, da bi ostala konkurenčna; opozarja, da je treba 
doseči napredek pri sporazumu o spodbujanju naložb in direktivi o elektronskem 
poslovanju3 ter nadaljevati delo v zvezi z večstranskim sporazumom o storitvah; 
poudarja, da digitalizacija prinaša malim in srednjim podjetjem številne koristi, kot so 
nove priložnosti za nudenje digitalnih storitev ali izdelkov in večji dostop do trga, hkrati 
pa poudarja, da še vedno potrebujejo podporo za dostop do financiranja, informacij, 
znanj in spretnosti ter tehnologije; ugotavlja, da mora Komisija odpraviti ovire za 
zeleno rast in ekološke inovacije za mala in srednja podjetja, da bi zagotovila, da bo 
zeleni dogovor gospodarska priložnost; poziva, naj se malim in srednjim podjetjem 
čimbolj olajša dostop do financiranja, vključno z enostavnim dostopom do financiranja 
raziskav in razvoja, ter zagotovi več tehnične podpore, da bi pospešili in izkoristili 
zeleno in digitalno preobrazbo; 

9. poziva Komisijo, naj izvaja instrumente trgovinske zaščite EU, da bi bolje zaščitila 
evropsko industrijo, zlasti v sektorjih, v katerih je večina podjetij malih in srednjih; 
priznava, da se svet sooča z nepredvidljivimi izzivi brez primere, ki zahtevajo 
vseevropski načrt za pametno vračanje proizvodnje in nekatere strateške sektorje, 
diverzifikacijo dobavnih verig in odprto strateško avtonomijo v okviru strategije za 
evropska mala in srednja podjetja; poudarja, da mora strategija za mala in srednja 
podjetja v okviru trgovine obsegati močne socialne zaščitne ukrepe in socialno 
vključenost; poudarja, da se je treba osredotočiti na izvajanje in izvrševanje trgovinskih 
sporazumov EU, da bi preprečili kršitve dostopa do trga in zavez glede trgovine in 
trajnostnega razvoja ter tako učinkovito odpravljali izkrivljanja trga in zagotovili, da 
mala in srednja podjetja ne bodo v podrejenem konkurenčnem položaju; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj okrepi vlogo službe za pomoč malim in srednjim podjetjem, da bi 
jih dodatno podprla pri dostopu do instrumentov trgovinske zaščite in jih bolje 
obveščala o orodjih, ki so na voljo za reševanje problema nepravično trženega uvoza; 
opozarja na posebno poročilo Evropskega računskega sodišča iz julija 20204, v katerem 
poudarja, da preiskave v zvezi s trgovinsko zaščito sicer pomenijo znatno upravno 
breme za zadevne stranke, vendar so nujne s pravnega vidika; opozarja pa, da podpora 
malim in srednjim podjetjem pri dostopu do postopkov trgovinske zaščite ni bila 
zadostna in da se instrumenti trgovinske zaščite ne spodbujajo dovolj v vseh sektorjih 
evropske industrije; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj zlasti malim in srednjim 
podjetjem več podpore in pomoči; poziva EU, naj ustrezno upošteva vprašanje varnosti 

3 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
4 Posebno poročilo št. 17/2020 z naslovom „Instrumenti trgovinske zaščite: sistem za zaščito podjetij EU pred 
dampinškim in subvencioniranim uvozom deluje dobro“
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in javnega reda v zvezi z neposrednimi tujimi naložbami in prevzemi ter jih poveže z 
vseevropskim usklajevalnim mehanizmom pregleda, zlasti za strateške sektorje; poziva 
Komisijo, naj deležnike bolj ozavešča o instrumentih trgovinske zaščite ter malim in 
srednjim podjetjem nudi večjo podporo, da bi jim olajšala dostop do njih; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj malim in srednjim podjetjem zagotovi dostopnejši mehanizem za 
pritožbe v primeru nepoštenih trgovinskih praks; poziva Komisijo, naj v preiskavah, 
kjer so mala in srednja podjetja na vidnem mestu, čim prej uvede ukrepe; 

10. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za podporo mikro, malim in srednjim 
podjetjem, pri čemer naj posebno pozornost nameni tistim, ki jih vodijo ženske, in 
uvede ukrepe zanje; poziva EU in njene države članice, naj pri vzpostavljanju pomoči 
izvoznikom posebno pozornost namenijo posebnemu položaju mikro, malih in srednjih 
podjetij, ki jih vodijo ženske, da bi izkoristili možnosti, ki jih nudijo sporazumi o prosti 
trgovini, in okrepili storitve, tehnologijo in infrastrukturo (na primer dostop do 
interneta), ki so še zlasti pomembne za krepitev položaja žensk ter mikro, malih in 
srednjih podjetij, ki jih vodijo ženske; poziva Komisijo, naj pomaga vzpostaviti 
partnerstva med podjetnicami v EU in podjetnicami v državah v razvoju;

11. pozdravlja zavezo Komisije, da bo kot prvi korak za obvladovanje števila novih 
predpisov in zmanjšanje birokracije pri sprejemanju novih zakonov uporabila načelo, v 
skladu s katerim se ob uvedbi vsakega novega predpisa en stari predpis odpravi, 
opozarja pa, da to zgolj ohranja sedanje stanje in da je premalo ambiciozen ukrep; 
poziva k večji jasnosti glede tega, kako namerava Komisija to načelo vključiti v 
trgovinsko politiko;

12. poziva Komisijo, naj predstavi časovni načrt za odpravo vsaj 30 % zastarelih pravil in 
predpisov, ki vplivajo na mala in srednja podjetja, da bi zmanjšali upravno breme in 
stroškovni pritisk, spodbudili konkurenčnost ter resnično vplivali na rast in uspešnost 
malih in srednjih podjetij v EU.
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MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja
(2020/2131(INI))

Pripravljavka mnenja:Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so mikro, mala in srednja podjetja opredeljena v Priporočilu Komisije z dne 6. maja 
2003 (C(2003)/1422);

B. ker je 99 % vseh evropskih podjetij malih in srednjih podjetij; ker prispevajo 50 % BDP 
in zaposlujejo približno 100 milijonov ljudi1, kar pomeni dve tretjini vseh delovnih mest 
v zasebnem sektorju, zaradi česar so hrbtenica evropskega gospodarstva ter ključni 
akterji za povečanje privlačnosti teritorijev in razvoj opredeljenih strateških 
industrijskih ekosistemov;

C. ker mala in srednja podjetja zagotavljajo dve od treh delovnih mest, ustvarjajo možnosti 
usposabljanja v regijah in sektorjih, tudi za nizkokvalificirane delavce, in podpirajo 
blaginjo družbe, tudi na oddaljenih in podeželskih območjih2;

D. ker se evropska mala in srednja podjetja kljub podpori EU in držav članic soočajo z 
veliko vrzeljo v naložbah, ki znaša 20 do 35 milijard EUR, kljub podpori EU in držav 
članic;

E. ker se mala in srednja podjetja srečujejo z velikimi izzivi, ki jih je povzročila kriza 
zaradi covida-19, in številnim med njimi grozi stečaj;

F. ker je Komisija predstavila zaveze v svoji strategiji za mala in srednja podjetja, 
objavljeni marca 2020 (COM(2020)0103);

G. ker zapleteni upravni in pravni postopki močno ovirajo mala in srednja podjetja pri 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
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prizadevanjih za gospodarnejše izkoriščanje virov;

H. ker 70 % podjetij poroča, da dostop do talentov pomeni oviro za nove naložbe v EU-
103; ker je razpoložljivost usposobljenega osebja in izkušenih vodstvenih delavcev 
postala največja težava, s katero se srečujejo mala in srednja podjetja v EU v zadnjih 
letih4; ker je pomanjkanje znanj in spretnosti najizrazitejše na področju digitalizacije in 
novih tehnologij, saj ima 35 % delovne sile slaba digitalna znanja in spretnosti ali pa jih 
sploh nima;

1. poudarja, da mala in srednja podjetja, tudi družinska,  odločilno prispevajo k 
inovacijam, tudi socialnim, ustvarjanju delovnih mest, oblikovanju vključujočega in 
odpornega trga dela, tudi v čezmejnih regijah, spodbujanju naložb, konkurenčnosti, 
podjetništva in trajnostne rasti; izraža zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da delovna mesta zaradi pandemije covida-19 izgubi 
na milijone ljudi, zlasti v najranljivejših skupinah, ter izjemnih težav, s katerimi se 
zaradi krize srečujejo mala in srednja podjetja; priznava, da se mala in srednja podjetja 
soočajo s hudimi likvidnostnimi težavami; v zvezi s tem poudarja, da je nujno olajšati 
dostop do financiranja ter sprejeti kratkoročne in dolgoročne ukrepe za pomoč malim in 
srednjim podjetjem pri okrevanju; poudarja, da bi moralo to omogočiti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh podjetij 
za inovacije in prehod na bolj digitalne in trajnostne, z viri gospodarne, krožne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi zagotovili uspešno izvajanje digitalne agende, 
evropskega zelenega dogovora in s tem povezanega pravičnega prehoda ter utrdili 
evropsko strateško industrijo in storitve, spodbudili gospodarstvo, podprli zaposlovanje 
in zagotovili, da nihče ne bo zapostavljen;

2. poudarja, da imajo lahko mala in srednja podjetja pomembno vlogo pri zagotavljanju 
okoljsko, družbeno in gospodarsko trajnostne rasti; 

3. meni, da je razvoj krožnega gospodarstva priložnost za mala in srednja podjetja, saj bo 
omogočal ustvarjanje delovnih mest, oblikovanje novih trgov in večjo poslovno 
učinkovitost;

4. poudarja, da mora zakonodaja EU podpirati mala in srednja podjetja; poziva Komisijo k 
strogi uporabi testa za mala in srednja podjetja, s čimer bi prispevala k izvajanju 
pomembnega načela „najprej pomisli na male“, če želimo izkoristiti potencial enotnega 
trga EU; podpira načrte Komisije za imenovanje odposlanca EU za mala in srednja 
podjetja za obravnavanje težav in lažje iskanje rešitev, povezanih z malimi in srednjimi 
podjetji;

5. pozdravlja dejstvo, da Komisija v strategiji za mala in srednja podjetja obravnava 
prizadevanja za poenostavitev kot enega od treh temeljev sodelovanja EU z malimi in 
srednjimi podjetji; meni, da je skrajšanje upravnih postopkov pomemben pogoj za 
sposobnost gospodarstva za okrevanje, inovacije in prehod na, med drugim, 
proizvodnjo, ki upošteva podnebne spremembe, ter osnovni pogoj za konkurenčnost 
podjetij EU;

3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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6. meni, da bi morala biti temelj nove strategije za evropska mala in srednja podjetja redno 
ocenjevanje upravnih zahtev in poenostavitev pravil o dostopu malih in srednjih podjetij 
ter resnično samozaposlenih oseb do financiranja, da bi izpolnili potrebo po podpiranju 
hitrega okrevanja gospodarstva in ustvarjanju več delovnih mest; poudarja, da je 
učinkovitost in stabilnost regulativnega okolja najlaže doseči z vključevanjem socialnih 
partnerjev v proces odločanja;

7. poudarja, da bodo MSP v procesu trajnostnega in digitalnega prehoda potrebovala 
posebno pozornost politike in spremljevalne ukrepe; poudarja, da je pandemija covida-
19 poudarila pomen digitalnih rešitev, zlasti dela na daljavo, saj ponujajo številne 
priložnosti, med drugim boljše zaposlitvene možnosti za invalide, manjše emisije CO2, 
povezane z dnevnimi prevozi, prožne vzorce organizacije dela, boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter priložnosti za mala in srednja podjetja, da znatno 
izboljšajo svojo produktivnost, poslovno upravljanje in odpornost, hkrati pa vzbujajo 
pomisleke glede zasebnosti ter zdravja in varnosti pri delu; poziva Evropsko komisijo, 
naj predlaga zakonodajni okvir, ki bo določal jasne minimalne standarde in pogoje za 
delo na daljavo po vsej EU, da bi zaščitili zdravje in varnost delavcev ter obenem 
podprli produktivnost in konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij;

8. poleg tega meni, da je potreben velikopotezen načrt politike z jasno časovnico za 
uskladitev digitalnih vidikov enotnega trga in spodbujanje rešitev e-uprave; poziva k 
standardizaciji in digitalizaciji upravnih postopkov in obrazcev, s čimer bi dolgoročno 
pomagali malim in srednjim podjetjem;

9. poudarja, da bi bilo treba zagotoviti zadostno raven financiranja za programe, vključene 
v naslednji večletni finančni okvir, ki so ključnega pomena za konkurenčnost in razvoj 
malih in srednjih podjetij;

10. meni, da bi bilo treba v celoti uporabiti instrumente EU za okrevanje in ustrezne 
programe večletnega finančnega okvira za dopolnitev nacionalnih shem, podporo malim 
in srednjim podjetjem, zlasti v sektorjih in regijah, ki jih je pandemija najbolj prizadela, 
tudi MSP, dejavnim v obmejnih regijah, ki jih je zaprtje meja med državami članicami 
močno prizadelo, da bi ohranili delovna mesta, dohodke in kompetence, ter si 
prizadevati za zagotovitev strateške industrijske neodvisnosti EU in njenega vodstva na 
področju inovacij in tehnologije; opozarja tudi, da morajo ti instrumenti prispevati k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in izvajanju načel evropskega stebra socialnih 
pravic in Pariškega sporazuma;

11. poziva Komisijo, naj zagotovi dopolnjevanje med cilji evropske strategije za mala in 
srednja podjetja, novim akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo, posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo ter evropsko industrijsko strategijo, poleg tega 
poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo usklajevanje različnih instrumentov 
financiranja za mala in srednja podjetja;

12. v zvezi s tem opozarja na pomen tehnične podpore za mala in srednja podjetja ter 
samozaposlene osebe, zlasti v začetni fazi izvajanja evropskih skladov in programov;

13. poudarja, da bi morala strategija za MSP olajšati dostop MSP do financiranja, tudi za 
zelo majhne projekte in primerna orodja za množično financiranje; v zvezi s tem poziva 
države članice, naj izboljšajo dostop do manjših kreditov;
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14. poudarja, da morajo imeti mala in srednja podjetja dostop do razpisov javnih naročil, saj 
ta zagotavljajo spodbudo za okrevanje; v zvezi s tem poudarja, da bi bilo treba odpraviti 
nepoštena izbirna merila;

15. poudarja, da bi morali biti ukrepi v zvezi z malimi in srednjimi podjetji v središču 
politik in pobud EU, zlasti tistih, ki so povezani z gospodarskim okrevanjem in 
digitalnim ter ekološkim prehodom in bi morali biti povezani z ukrepi za spodbujanje 
podjetništva in zaščito delavcev; v zvezi s tem poudarja, da je treba zagotoviti 
spoštovanje načela enakega obravnavanja delavcev ter poštenih delovnih pogojev in 
pogojev zaposlovanja za vse, tudi mobilne delavce;

16. poudarja, da je treba še bolj poenostaviti pravila o dostopu malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do enotnega trga ter spodbujati mobilnost delovne sile, poudarja, 
da je dobro usklajevanje med državami članicami in regijami ključno za zagotovitev 
zaščite malih in srednjih podjetij ter samozaposlenih, ki so dejavni čezmejno, pa tudi 
čezmejnih, sezonskih, obmejnih in napotenih delavcev; poziva k zagotavljanju jasnih in 
preglednih ter podjetjem, samozaposlenim in delodajalcem dostopnih informacij o 
pravilih, ki jih morajo spoštovati ter pravicah, ki jih uživajo, tudi prek spletnih portalov 
„vse na enem mestu“;

17. meni, da je izboljšanje in izvajanje pravil EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju; s tem v zvezi poudarja, da je treba doseči hiter in uravnotežen 
dogovor o reviziji uredb št. 883/2004 in št. 987/2009 o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti;

18. poziva Komisijo, naj uvede evropsko številko socialne varnosti, da zagotovi pravno 
varnost za delavce in olajša poslovanje podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, ki 
opravljajo čezmejne storitve, obenem pa učinkovito nadzira sklepanje pogodb s 
podizvajalci in preprečuje goljufije na področju socialne varnosti; poziva države 
članice, naj v zvezi s tem zagotovijo ustrezno izvajanje in izvrševanje prava Unije, da bi 
olajšale prosto gibanje in socialno varstvo delavcev ter čezmejno opravljanje storitev in 
tako zagotovile enake konkurenčne pogoje;

19. opozarja, da je prosto gibanje delavcev temeljna svoboščina, ki je osrednjega pomena za 
enotni trg; poleg tega opozarja na pomen spodbujanja mobilnosti delovne sile v Evropi; 
poudarja, da je treba zdaj, čeprav je bil sprejet sklop ukrepov za pomoč podjetjem pri 
odzivanju na izbruh koronavirusa, posebno pozornost nameniti blaženju dolgoročnih 
posledic krize;

20. želi spomniti, da morajo imeti vsi delavci na enotnem trgu pravico do najvišje možne 
ravni varstva glede zdravja in varnosti pri delu, ne glede na velikost podjetja, v katerem 
so zaposleni, kraja zaposlitve ali pogodbe;

21. poziva k sistematičnemu izvajanju zdravstvenih in varnostnih ukrepov na delovnem 
mestu in pozdravlja smernice Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-
OSHA) ter točko 8 Izjave Komisije po predložitvi Direktive Komisije (EU) 2020/739  
glede preprečevanja in varovanja zdravja in varnosti delavcev, ki so ali bi lahko bili 
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poklicno izpostavljeni SARS-CoV-25; meni, da bi bilo treba te smernice, vključno s 
pisnimi navodili, nadalje razviti in da bi morale temeljiti na rednih posvetovanjih z 
ustreznimi deležniki, da bi zagotovili usklajen, posodobljen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti za javno zdravje;

22. spodbuja države članice, naj ozaveščajo o varnosti in zdravju pri delu ter sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, tudi z inšpekcijskimih 
pregledi, kjer in kadar je to potrebno; meni tudi, da si mala in srednja podjetja, ki 
zaposlujejo sezonske in čezmejne delavce, zaslužijo posebno zaščito;

23. poudarja, da je bistveno zagotoviti učinkovito in hitro izvajanje zdravstvenih protokolov 
ter njihovo uporabo med delavci v različnih poklicnih panogah, zlasti z usposabljanjem 
na delovnem mestu;

24. pričakuje predlog Komisije o novi strategiji za varnost in zdravje pri delu za obdobje 
2021–2027, ki bo vključevala vizijo ničelne stopnje z delom povezanih smrti, hudih 
poškodb in bolezni; poziva Komisijo, naj revidira direktivo o zdravju in varnosti pri 
delu;

25. priznava posebni položaj malih in srednjih podjetij, kar zadeva izvajanje obveznih 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na ravni podjetij; poudarja, da so ozaveščanje, 
izmenjava dobrih praks, posvetovanje, uporabniku prijazna navodila in spletne 
platforme izredno pomembni za pomoč malin in srednjim podjetjem pri izpolnjevanju 
regulativnih zahtev; pozdravlja spletno interaktivno orodje EU-OSHA za oceno 
tveganja (OiRA) in druga e-orodja v državah članicah, ki so namenjena spodbujanju 
skladnosti in kulture preprečevanja, zlasti v mikro in malih podjetjih;

26. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo imeli delavci pravico do informacij, 
posvetovanja in udeležbe, ter vključi to načelo tudi v strategijo za mala in srednja 
podjetja; poudarja potrebo po učinkovitem vključevanju delavcev in njihovih 
predstavnikov na ravni podjetij, tudi v zvezi z odločitvami o razogljičenju in 
digitalizaciji; poudarja pomen učinkovitega socialnega dialoga ter potrebo po okrepitvi 
vloge socialnih partnerjev, povečanju obsega kolektivnih pogajanj in sprejetju ukrepov 
za spodbujanje gostote sindikatov in združenj delodajalcev v okviru nove strategije za 
mala in srednja podjetja;

27. poziva Komisijo in države članice, naj nujno podprejo podjetja, zlasti mala in srednja 
podjetja, z zmanjšanjem nepotrebnih upravnih bremen in olajšanjem njihovega dostopa 
do likvidnosti; v zvezi s tem pozdravlja instrument za začasno podporo  zmanjševanju 
tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE), ki ga je predlagala Komisija;  
poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo malim in srednjim podjetjem 
na voljo alternativne možnosti financiranja, kot so kreditne zadruge in vlagatelji 
zasebnega kapitala; poziva, naj se v okviru načrta za okrevanje vzpostavijo programi za 
krepitev zmogljivosti, ki bodo malim in srednjim podjetjem, zlasti mikropodjetjem, 
pomagali, da svoje poslovanje prilagodijo trgom, ki jih je prizadela kriza zaradi covida-
19;

28. pozdravlja finančno pomoč, ki jo je Komisija prek instrumenta SURE zagotovila za 

5 UL L 212, 31.3.2020, str. 8.
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ohranjanje delovnih mest, in meni, da bi bil lahko evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti dodatno orodje, ki bi prispevalo k pravičnemu prehodu na krožno, 
podnebno nevtralno in digitalno gospodarstvo ter k odpornosti evropskega 
gospodarstva, zlasti malih in srednjih podjetij; z zanimanjem pričakuje predlog 
Komisije, ki ga je v zvezi s tem napovedala predsednica Ursula von der Leyen;

29. poudarja, da politika, namenjena malim in srednjim ter zagonskim podjetjem, ne sme 
omogočati, da podjetja zaobidejo obstoječa pravila, zmanjševati varstva delavcev in 
potrošnikov ali povečati tveganja za goljufije v podjetjih, kaznivih dejavnosti in 
ustanavljanje navideznih družb; opozarja, da je Parlament v zvezi s tem zavrnil sporni 
predlog Komisije o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice;

30. poudarja, da je lojalna konkurenca temeljno načelo enotnega trga; opozarja, da je 
tekmovanje z zniževanjem standardov zaposlovanja, socialne varnosti in obdavčenja, 
tudi z umetnimi ureditvami, v popolnem nasprotju z lojalno konkurenco, ki temelji na 
kakovosti in trajnostnem razvoju; poudarja, da se socialni damping izvaja predvsem na 
račun delavcev, potrošnikov ter malih in srednjih podjetij, ki spoštujejo zakone;

31. poudarja, da nelojalna konkurenca na enotnem trgu škoduje podjetjem, ki spoštujejo 
zakone, zlasti malim in srednjim podjetjem; poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo odločilne ukrepe za boj proti nepošteni konkurenci, ki vključuje neprijavljeno 
delo; poleg tega poudarja, da bi bilo treba obravnavati tudi nepošteno konkurenco v 
digitalnem gospodarstvu;

32. meni, da bi morali z davčno politiko za mala in srednja podjetja spodbujati trajnostni 
razvoj in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest;

33. poudarja, da lahko napredne prelomne tehnologije, kot so blokovna veriga, umetna 
inteligenca, računalništvo v oblaku in visokozmogljivostno računalništvo, povečajo 
konkurenčnost malih in srednjih podjetij; poudarja potrebo po ozaveščanju o velikem 
potencialu rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci, in tveganjih, ki jih ta lahko 
predstavljajo; poudarja potrebo po raziskavah na področju družbenih sprememb, ki jih 
povzroča umetna inteligenca; poziva EU, naj podpre digitalni in okolju prijazen prehod 
z vlaganjem v umetno inteligenco, pri katerem bo zagotavljeno, da je nadzor v rokah 
človeka, ter v pobude za vseživljenjsko učenje, prekvalifikacijo in strokovno 
izpopolnjevanje, zato da bi spodbujali digitalno opismenjevanje, ki bo osredotočeno na 
uvajanje v MSP človeških, socialnih in naprednih digitalnih spretnosti in znanj za nove 
poklice in sektorje, ki bodo nastali kot rezultat prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba posodobiti sistem poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter izboljšati kvalifikacije, zlasti digitalne spretnosti; prav tako pa 
poudarja, da je treba prednostno obravnavati neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela;

34. v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo, krepijo in podpirajo 
vajeništvo, da bi se olajšalo trajno vključevanje mladih na trg dela; poudarja, da imata 
podjetniško izobraževanje in usposabljanje, ki izboljšujeta poslovno znanje in 
spretnosti, ključno vlogo pri pripravi malih in srednjih podjetij na enotni trg; poziva k 
čim boljšemu izkoriščanju Evropskega socialnega sklada+ za obravnavanje teh izzivov;

35. v zvezi s tem poudarja možnosti za odpravo neskladja med spretnostmi in 
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kvalifikacijami z boljšim izkoriščanjem čezmejnega trga dela;

36. meni, da je podoba malega in srednjega podjetja kot privlačnega delodajalca, ki temelji 
na dobrih delovnih in zaposlitvenih pogojih, pomembna konkurenčna prednost pri 
zaposlovanju usposobljenega osebja; poudarja, kako pomembna sta usposabljanje in 
izobraževanja znotraj podjetij;

37. poudarja, da je spodbujanje podjetništva pomemben dejavnik za socialno vključenost, 
pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast ter konkurenčnost; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo in podpirajo razvoj podjetniškega duha ter 
podjetniških znanj in spretnosti ter olajšajo oblikovanje novih poslovnih modelov za 
mala in srednja podjetja; zato poziva države članice, naj izkoristijo prihodnji Evropski 
socialni sklad + in nove možnosti za vlaganje sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj v razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijski prehod in 
podjetništvo;

38. poudarja, kako pomembno je spodbujanje podjetništva, tudi med ženskami in mladimi. 
poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in dejavno podpirajo podjetništvo 
žensk na evropski in nacionalni ravni, zlasti z olajšanjem njihovega boljšega dostopa do 
finančnih sredstev ali usposabljanja ter omogočanjem boljšega usklajevanja med 
poklicnim in zasebnim življenjem, saj so ženske ena od skupin, ki jih je kriza zaradi 
covida-19 najbolj prizadela;

39. poudarja, da so ženske še vedno premalo zastopane v različnih poklicih in na vseh 
ravneh upravljanja6, ter pozdravlja pobude Evropske komisije s posebnim poudarkom 
na krepiti vloge žensk in bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v evropskem ekosistemu 
malih in srednjih podjetij;

40. poziva k odpravi vsakršne diskriminacije glede plač na podlagi starosti ali spola in naj 
države članice zagotovijo, v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso, da so vsi delavci 
upravičeni do dostojnega plačila na podlagi kolektivnih pogodb ali zakonsko določenih 
minimalnih plač;

41. poudarja, da morajo tudi mala in srednja podjetja prispevati k odpravljanju razlik v 
zaposlenosti, plačah in pokojninah med spoloma, med drugim z zagotavljanjem ali 
podpiranjem varstva otrok, oskrbovalskega dopusta in prožnega delovnega časa za 
oskrbovalce ter z zagotavljanjem enakega plačila za enako delo in preglednosti plačil;

42. opozarja na pomen socialnega in solidarnostnega gospodarstva, ki zagotavlja zaposlitev 
za več kot 11 milijonov ljudi7; poleg tega poudarja, da imajo podjetja socialnega 
gospodarstva in naložbe s socialnim učinkom potencial za vključevanje invalidov ter 
drugih ranljivih skupin na trg dela; vztraja, da je treba podpirati socialna in 
solidarnostna podjetja z ustvarjanjem ugodnega okolja za njihov razvoj; poziva 
Komisijo in države članice, naj spodbujajo ustanavljanje in delo socialnih podjetij ter 

6 OECD/European Union (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship 
(Manjkajoči podjetniki 2019: politike za vključujoče podjetništvo), OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-
ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_sl 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_sl
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podjetij, ki temeljijo na solidarnosti; 

43. poziva Komisijo, naj priznava, promovira in varuje vključujoča mala in srednja 
podjetja, da bi na trgu dela poskrbeli za stalno zaposlovanje invalidov; poudarja, da 
imajo podjetja in organizacije socialnega gospodarstva potencial za vključevanje 
invalidov na trg dela; poleg tega poudarja, da je pomembno zagotoviti namensko 
podporo iz Evropskega socialnega sklada za socialno gospodarstvo; opozarja, da mala 
in srednja podjetja, ki jih upravljajo ranljive skupine, težje dostopajo do financiranja in 
potrebujejo namensko podporo;

44. priporoča okrepitev izmenjave pobud, ki se osredotočajo na mala in srednja podjetja ter 
so se izkazale za uspešne, in izmenjavo dobre prakse med državami članicami; poleg 
tega priporoča vzpostavitev platform za izmenjave med malimi in srednjimi podjetji, ki 
razvijajo inovativne, prelomne tehnologije; s tem v zvezi pozdravlja predlog Komisije 
za uvedbo programa za „digitalne prostovoljce“, ki bi mladim usposobljenim osebam in 
izkušenim starejšim osebam omogočal, da svoje digitalne kompetence delijo s 
tradicionalnimi podjetji; poudarja, da je pomembno spodbujati nadaljnje sodelovanje 
med malimi in srednjimi podjetji, raziskovalnimi inštituti, univerzami in izobraževalnim 
sektorjem, da bi znanja in spretnosti uskladili s potrebami na trgu dela;

45. poziva k hitri uvedbi evropskega patenta za spodbujanje inovacijskega potenciala malih 
in srednjih podjetij;

46. meni, da je nova strategija za evropska mala in srednja podjetja lahko uspešna le s 
celovitim strateškim načrtovanjem ter združevanjem sredstev evropskih akterjev, 
regionalnih in lokalnih institucij, industrijskih grozdov, socialnih partnerjev, univerz in 
raziskovalnih skupin; v zvezi s tem poudarja, kako pomembne so podporne strukture, 
kot so mreže malih in srednjih podjetij, točke „vse na enem mestu“, regionalne razvojne 
agencije, inovacijski grozdi ter svetovanje zagonskim podjetjem, za ustvarjanje lokalnih 
in regionalnih industrijskih vrednostnih verig;

47. meni, da je preprečevanje stečajev podjetij ključno za ohranjanje delovnih mest in 
zagotavljanje trajnostnega okrevanja gospodarstva; meni, da bi morala EU zato razviti 
in okrepiti mehanizme zgodnjega opozarjanja za opredelitev podjetij v težavah in 
zagotavljanje pomoči takim podjetjem, da se prepreči insolventnost; meni, da bi bilo 
treba evropsko financiranje in programe temu ustrezno preusmeriti;

48. opozarja, da je kriza zaradi covida-19 močno prizadela mikropodjetja ter samozaposlene 
osebe; poudarja, da imajo mikro, mala in srednja podjetja ter samozaposlene osebe 
pogosto težave z dostopom do mehanizmov pomoči, ki jih vzpostavijo države članice, 
zlasti do ukrepov za skrajšani delovni čas, ki so bistveni za zaščito delovnih mest; 
pozdravlja v zvezi s tem nedavno spremembo začasnega okvira za državno pomoč, ki 
bo državam članicam omogočal zagotavljanje javne podpore vsem mikro in malim 
podjetjem; vendar izraža zaskrbljenost zaradi neenake porazdelitve državne pomoči;  
opozarja, da državna pomoč ne bi smela povzročiti izkrivljanja na enotnem trgu;

49. poziva države članice, naj oblikujejo aktivno politiko trga dela, spodbujajo raziskave in 
inovacije ter zagotavljajo kakovostne javne storitve in infrastrukturo, s čimer bodo 
spodbujale tudi naložbe zasebnega sektorja v mala in srednja podjetja;
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50. poziva Komisijo, naj preuči potrebo po vzpostavitvi točke „vse na enem mestu“, ki bo 
mala in srednja podjetja podpirala pri internacionalizaciji, na primer z zagotavljanjem 
informacij o financiranju in nepovratnih sredstvih za študije tehnične izvedljivosti 
inovativnih poslovnih proizvodov in drugih ustreznih informacij o internacionalizaciji;

51. meni, da je izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije negativno vplival na mala in 
srednja podjetja v EU, zlasti tista, ki vsakodnevno poslujejo z Združenim kraljestvom; 
poudarja, da bi bilo treba v okviru novega partnerstva z Združenim kraljestvom posebno 
pozornost nameniti posebnemu položaju malih in srednjih podjetij, poziva EU in 
Združeno kraljestvo, naj si prizadevata za poenostavitev zahtev in formalnosti za 
carinske postopke za mala in srednja podjetja, da bi preprečili dodatno upravno breme, 
ter obe strani spodbuja, naj vzpostavita kontaktne točke za mala in srednja podjetja.
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MNENJE ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja
(2020/2131(INI))

Pripravljavka mnenja: Liesje Schreinemacher

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so mala in srednja podjetja hrbtenica evropskega gospodarstva in predstavljajo 99 % 
podjetij EU;

B. ker so se evropska mala in srednja podjetja zdaj znašla v težavah brez primere, ki so 
posledica krize zaradi covida-19 in ogrožajo njihov obstoj;

C. ker je doslej le 17 % malih in srednjih podjetij uspešno vključilo digitalno tehnologijo v 
svoja podjetja, ta pa je bistvenega pomena za močno gospodarsko rast in ustvarjanje 
delovnih mest na notranjem trgu;

1. pozdravlja strategijo za mala in srednja podjetja in se strinja s Komisijo, da so mala in 
srednja podjetja temelj evropskega gospodarstva in izredno pomembna za blaginjo EU;

2. meni, da bi morala biti strategija za mala in srednja podjetja tesno povezana z evropsko 
industrijsko strategijo in poziva Komisijo, naj na podlagi izkušenj s krizo zaradi covida-
19 in svežnja za okrevanje sprejme nadaljnje ukrepe, da bi spodbudila gospodarsko rast 
in ustvarjanje delovnih mest na enotnem trgu;

3. poziva Komisijo, naj še naprej podpira evropska mala in srednja podjetja pri 
odpravljanju kratkoročnih posledic krize in reševanju dolgoročnih izzivih, kot sta 
digitalizacija in prehod na bolj trajnosten notranji trg;

4. vztraja, da mora trajnost ostati eden osrednjih ciljev ustreznih programov EU, da bodo 
lahko mala in srednja podjetja v celoti izkoristila prednosti trajnostnega prehoda v 
smislu konkurenčnosti, zmanjšanja stroškov in ustvarjanja delovnih mest;

5. poudarja, da bi se morali pri izvajanju strategije za mala in srednja podjetja osredotočiti 
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na to, da bi jim pomagali preživeti, saj je kriza zaradi covida-19 zelo močno prizadela 
veliko teh podjetij in njihovo vlogo v vsakdanjem življenju Evropejcev; v zvezi s tem 
meni, da bi bilo treba strategijo po potrebi posodobiti, da bi se upoštevale posledice 
pandemije;

6. poudarja, da je treba v času krize omogočiti prost pretok osnovnega blaga in storitev na 
notranjem trgu; poziva Komisijo, naj čim prej predlaga nova orodja, da bi v prihodnjih 
krizah preprečili motnje na notranjem trgu, in naj upošteva posebne potrebe malih in 
srednjih podjetij;

7. ugotavlja, da države članice že same sprejemajo ukrepe za ohranitev obstoja malih in 
srednjih podjetij; zato poziva, naj se strategija in ti ukrepi medsebojno dopolnjujejo, da 
bi spodbudili trdno in trajno okrevanje malih in srednjih podjetij;

8. opozarja, da so bila mala in srednja podjetja že pred krizo zaradi covida-19 v težavah, 
zlasti v zvezi z dostopom do financiranja, vključno z enostavnim dostopom do sredstev 
za raziskave in razvoj, trgov, tehnično podporo in informacijami; zato poziva k večji 
podpori na teh področjih, na primer v obliki večjega števila enotnih kontaktnih točk ter 
poenostavljenih in lahko dostopnih regulativnih in upravnih postopkov; zato poudarja, 
da je pomembno sprejeti ambiciozno strategijo, ki bo malim in srednjim podjetjem 
pomagala okrevati in uspeti;

9. poudarja, da bi bilo treba sprejeti tudi ukrepe, s katerimi bi preprečili zapiranje ter 
ocenili in ponovno vzpostavili prekinjene dobavne in vrednostne verige, podprli širitev 
malih in srednjih podjetij in okrepili njihove čezmejne dejavnosti, da bi čim bolj 
izkoristili potencialne koristi enotnega trga;

10. poziva k uskladitvi vseh finančnih orodij, ki so namenjena podpori malim in srednjim 
podjetjem na notranjem trgu; vztraja, da je treba programe, ki so pomembni za njihovo 
konkurenčnost, razvoj in odpornost na krizo, v naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepiti, da bi zagotovili potrebno raven financiranja; poziva Evropsko investicijsko 
banko, naj še naprej podpira mala in srednja podjetja, zlasti v okviru pristopa za 
trajnostno financiranje;

11. poudarja dodano vrednost programov večletnega finančnega okvira EU v podporo 
malim in srednjim podjetjem, zlasti programa za enotni trg, InvestEU, programa za 
digitalno Evropo, Obzorje Evropa in drugih programov; meni, da bi moral biti sklop za 
mala in srednja podjetja v programu za enotni trg tako ambiciozen, kot je bil Parlament 
v svojem stališču, zato poudarja, kako pomembno je hitro sprejetje večletnega 
finančnega okvira in instrumenta „Next Generation EU“;

12. pozdravlja, da je Komisija ukrepe za ustvarjanje ugodnega okolja za mikro, mala in 
srednja podjetja vključila na seznam potrebnih ukrepov; ugotavlja, da spodbujanje 
generacijskega prehoda v tradicionalnih obrtnih podjetjih, ki jim grozi izumrtje, ni samo 
učinkovit način za spodbujanje samopodjetništva, temveč je tudi možnost, da se poveča 
vrednost evropske dediščine rokodelskega znanja, tradicij in spretnosti; meni, da bi bile 
koristne pobude za medgeneracijske projekte, s katerimi bi združili tradicijo rokodelstva 
z digitalizacijo, tako da bi vključili mlade pred zaključkom poklicnega usposabljanja;

13. opozarja, da bi morale za mikro, mala in srednja podjetja veljati obveznosti, ki bi 
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upoštevale njihove posebnosti in sektorske značilnosti; spodbuja Komisijo, naj z 
odločnimi izvršilnimi ukrepi omeji razdrobljenost trga, odpravi neupravičene tržne 
ovire in zagotovi enake konkurenčne pogoje, tako da uporabi vsa razpoložljiva orodja in 
organe, kot sta mreža odposlancev MSP in Odbor za regulativni nadzor, da bi zmanjšali 
stroške in okrepili dejavnosti malih in srednjih podjetij;

14. poudarja, da čezmerna regulacija najbolj bremeni prav mala in srednja podjetja; zato 
meni, da je treba za doseganje ciljev strategije za mala in srednja podjetja bolj poudariti 
sorazmernost vseh novih regulativnih pobud;

15. poziva k časovnemu načrtu za doseganje sorazmernega zmanjšanja upravnih bremen, da 
bi povečali naložbeni potencial malih in srednjih podjetij in pospešili okrevanje 
gospodarstva v EU, pri čemer bi upoštevali naslednje elemente: 

– podpora za mala in srednja podjetja pri čezmejnem delovanju, da lahko v celoti 
izkoristijo prednosti notranjega trga;

– spodbujanje njihovega širjenja;

– učinkovita uporaba preizkusa za mala in srednja podjetja, ki se izvede v zgodnji fazi 
ocen učinka, da se preučijo ekonomske posledice zakonodajnih predlogov, vključno s 
stroški izpolnjevanja obveznosti;

16. vztraja, da bi morala mala in srednja podjetja pri izvajanju regulativnega okvira EU 
prejemati namensko podporo – tj. tehnično, upravno in strokovno podporo –, da bi 
lahko izpolnjevala pravila enotnega trga; 

17. priznava podporo, ki jo zagotavlja začasni okvir za državno pomoč, in pozdravlja, da je 
bil pred kratkim spremenjen tako, da državam članicam omogoča nudenje javne 
podpore vsem mikro, malim in srednjim podjetjem; vseeno poziva Komisijo, naj v 
vmesnem času zagotovi, da začasni okviri, odobreni za državno pomoč, srednje- in 
dolgoročno ne bodo izkrivljali konkurence in posledično negativno vplivali na mala in 
srednja podjetja, ki so glavni upravičenci; 

18. poudarja, da imajo podatki ter prenos tehnologije z univerz v mala in srednja podjetja 
ključno vlogo kot življenjska sila digitalnega gospodarstva; opozarja na tržna 
neravnovesja in ovire pri dostopu do podatkov, ki vplivajo na konkurenčnost malih in 
srednjih podjetij, ter poudarja, da morajo ta podjetja prejeti pravičen delež dodane 
vrednosti podatkov, ki jih ustvarijo, pri čemer je nediskriminatoren dostop do podatkov 
ključen za zagotavljanje enakih digitalnih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu; 
zato pozdravlja evropsko podatkovno strategijo; podpira Komisijo pri spodbujanju 
interoperabilnosti in vzpostavitvi evropskih podatkovnih prostorov za zaupanja vredno 
in varno izmenjavo neosebnih podatkov, da bi se povečal pretok podatkov med podjetji, 
ustreznimi deležniki in javnim sektorjem; poudarja, da so odprti podatki in izmenjava 
znanja prek odprtih tehnologij zelo pomembni za mala in srednja podjetja, pri čemer je 
treba v celoti spoštovati veljavno zakonodajo;

19. poudarja, da je treba olajšati dostop do umetne inteligence in njeno uvajanje v malih in 
srednjih podjetjih v skladu s prihodnjim etičnim okvirom in okvirom odgovornosti, tako 
da se spodbuja ustanavljanje čezmejnih zavezništev MSP v strateških vrednostnih 
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verigah na notranjem trgu, pa tudi s spodbujanjem naložb v naslednjo generacijo 
standardov, orodij in infrastruktur za shranjevanje in obdelavo podatkov; poudarja, da 
morajo imeti mala in srednja podjetja dostop do standardov IKT in jih morajo poznati, 
če želijo ustvarjati inovacije in bolj prilagojene digitalne rešitve;

20. poudarja, da imajo mala in srednja podjetja težave z zaščito pravic intelektualne lastnine 
in z zaščito pred agresivnimi patentnimi spori, kar lahko ogroža njihov razvoj; poziva 
Komisijo, naj bolj ozavešča o intelektualni lastnini, naj pogosteje uporablja zunanje 
svetovanje in zagotovi ustrezno izvrševanje;

21. poudarja, da prinaša digitalizacija malim in srednjim podjetjem številne koristi, kot so 
nove priložnosti za nudenje digitalnih storitev ali izdelkov in razširjen dostop do trga; 
poudarja, da postaja zanje vse nujneje, da ustrezno prilagajajo poslovne modele in 
uvajajo potrebne digitalne tehnologije, da bodo ostala konkurenčna in privlačna za 
stranke;

22. poudarja, da imajo mala in srednja podjetja, zlasti zagonska, ogromen potencial za rast 
v novih digitalnih sektorjih, kot so umetna inteligenca, internet stvari in robotika, 
poudarja pa, da morajo imeti ta podjetja ustrezno podporo ter dostop do zadostnih 
finančnih sredstev in infrastrukture, če naj bodo uspešna pri digitalni preobrazbi;

23. poudarja možnosti, ki jih ponuja elektronsko trgovanje za pritegnitev novih strank in 
trgov; v zvezi s tem poudarja dodano vrednost zakonodaje, kot je uredba o odnosih med 
platformami in podjetji, ter poziva, da bi jo čim prej izvajali in izvrševali;

24. opozarja, da je pri elektronskem trgovanju vedno prisotno tveganje nepoštene 
konkurence, tudi ker so potrošnikom v EU na spletnih trgih namenjeni neskladni, 
nezakoniti ali nevarni proizvodi;

25. poudarja, da ostaja enak dostop do naložb v EU še vedno izziv za mala in srednja 
podjetja, saj je v nekaterih državah članicah težje dostopati do financiranja, kar 
povzroča razlike v konkurenčnosti med malimi in srednjimi podjetji na enotnem trgu; 
poziva Komisijo, naj odpravi to vrzel pri dostopu do financiranja – brez ogrožanja 
pomembnosti bonitetnih zahtev – in tako poskrbi, da bodo mala in srednja podjetja 
lahko konkurirala pod čimbolj enakimi pogoji;

26. spodbuja države članice, naj enotni digitalni portal izvajajo na način, ki bo naklonjen 
malih in srednjih podjetij, tako da tesno sodelujejo z regionalnimi in lokalnimi organi 
ter drugimi državami članicami in zagotavljajo preprost digitalni dostop do informacij, 
postopkov, pomoči in storitev, povezanih s čezmejnim poslovanjem, vključno s 
svetovanjem o javnih naročilih in virih financiranja;

27. meni, da ne bi smeli več odlašati z nujnimi ukrepi, kot sta obsežna digitalizacija 
odnosov med javno upravo in zasebnim gospodarstvom ter interoperabilnost 
podatkovnih baz javne uprave;

28. pozdravlja mrežo odposlancev za MSP, ki omogoča, da bodo v prihodnji zakonodaji 
bolj upoštevani končni uporabniki; kljub temu predlaga kritično oceno postopka 
njenega imenovanja in delovanja, da bi se odpravile morebitne pomanjkljivosti in 
zagotovilo učinkovito delovanje v vseh državah članicah, pri čemer je potrebno stalno 
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usklajevanje z ustreznimi poslovnimi združenji in deležniki;

29. poudarja, da je treba uporabiti evropsko platformo GovTech za javna naročila (EU 
GovTech) za pozorno spremljanje stanja udeležbe malih in srednjih podjetij pri 
reševanju izzivov v zvezi z javnimi naročili v vsej EU, kar bo podlaga za naknadno 
določitev dobre prakse in višjih zakonodajnih standardov;

30. poziva Komisijo, naj čimprej začne izvajati evropsko pobudo GovTech, da bi 
spodbudila primere dobre prakse pri ustvarjanju sinergijskega učinka med vlado, 
zagonskimi ter digitalnimi malimi in srednjimi podjetji ter olajšala uporabo čezmejnega 
orodja za spodbujanje enakega dostopa do trga za evropska digitalna mala in srednja 
podjetja;

31. poziva Komisijo in države članice, naj poenostavijo postopke javnega naročanja, tako 
da izkoristijo prožnost novih smernic Komisije znotraj veljavnega okvira EU za javna 
naročila, in naj izboljša možnosti za mala in srednja podjetja na enotnem trgu, na primer 
z možnostjo razdelitve naročil v manjše partije, poenostavitvijo upravnih postopkov ter 
uporabo digitalnih orodij in platform za širitev nacionalnih in čezmejnih javnih naročil;

32. meni, da lahko trajnostna javna naročila kot strateško orodje prispevajo k spodbujanju 
trajnostnih vzorcev proizvodnje in potrošnje; v zvezi s tem spodbuja uporabo 
gospodarskih, socialnih in okoljskih meril v postopku javnega naročanja v skladu z 
veljavno zakonodajo in poudarja, da mala in srednja podjetja potrebujejo ustrezno 
podporo za nadaljevanje tega prehoda;

33. ugotavlja, da je stopnjevanje njihove udeležbe pri razpisih pomembna možnost 
financiranja za ta podjetja, ker izdatki za javna naročila v EU skupaj znašajo 14 % 
skupnega BDP držav članic; poudarja, da je treba za dosego tega cilja uporabiti nove 
metodologije in orodja za javna naročila, da bi jih uresničili v praksi, pri tem pa čim 
bolje izkoristiti veljavno zakonodajo EU o javnih naročilih in prožnost, ki je že 
zagotovljena v tem okviru;

34. poudarja, da mora enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) 
malim in srednjim podjetjem postati dostopnejši; poziva k oblikovanju digitalnih orodij, 
kot so platforme za izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij do ustreznih 
informacij o javnih naročilih;

35. poudarja, da so zamude pri plačilih razlog za četrtino vseh stečajev malih in srednjih 
podjetij v EU; poziva Komisijo, naj direktivo o zamudah pri plačilih1 hitro opremi s 
strogimi nadzornimi in izvrševalnimi ukrepi in sprejme ustrezne zavezujoče ukrepe za 
okrepitev sedanjega okvira, da bi zagotovila in spodbudila, da bodo hitra plačila postala 
standard na enotnem trgu, zlasti za transakcije upravnih organov podjetjem; poziva 
oblasti na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, naj bodo za zgled in naj 
malim in srednjim podjetjem pravočasno plačujejo; v zvezi s tem spodbuja dejavno 
uporabo postopkov o ugotavljanju kršitev v primerih, ko se direktiva ne izvaja pravilno.

1 Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih, UL L 48, 23.2.2011, str. 1.
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MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja
(2020/2131(INI))

Pripravljavec mnenja: João Ferreira

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je epidemija covida-19 najbolj prizadela mikro-, mala, srednja in zagonska podjetja 
v prometnem in turističnem sektorju in je precejšnje število teh podjetij zaradi omejitev 
mobilnosti, zdravstvenih protokolov v gostinskih obratih in posledičnega upada 
povpraševanja po potniškem prevozu zdrsnilo na rob insolventnosti; ker so sedanje 
razmere tudi dober razlog za evropsko turistično politiko, ki bo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru podprta s proračunsko vrstico, ter za nujne in inovativne ukrepe, s 
katerimi bomo promet postavili v središče hitrega ponovnega zagona gospodarstva; ker 
sta promet in turizem sektorja, ki vplivata na stanje okolja; ker bodo imela MSP in 
zagonska podjetja ključno vlogo v prehodu na trajnostni promet in turizem;

B. ker so mikro-, mala in srednja podjetja na nacionalni in evropski ravni po svoji velikosti 
in različnih področjih dejavnosti zelo kompleksna in heterogena obenem, pri čemer 
vsako področje zaznamuje njemu lastna in včasih zelo svojstvena gospodarska, 
finančna, socialna ali celo politična dinamika; ker bi bilo treba ohraniti enake 
konkurenčne pogoje za mala in srednja podjetja v prometnem in turističnem sektorju;

C. ker se je število malih in srednjih podjetij v prometnem oziroma turističnem sektorju 
povečalo na milijon oziroma dva milijona, skupaj pa neposredno zaposlujejo več kot 
16 milijonov oseb; ker ta podjetja tvorijo veliko večino podjetij v prometnem sektorju in 
imajo zato največji potencial za ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje 
gospodarskega napredka;

D. ker je prometni sektor strateškega pomena za razvoj držav članic in vse EU ter njihovo 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, delovanje gospodarstva in mobilnost 
prebivalstva; ker mala in srednja podjetja v tem sektorju pri svojem delovanju trčijo ob 
različne omejitve, od cestnine pa do pomanjkljive ali neobstoječe podporne 
infrastrukture; ker bi bilo pomembno olajšati upravne postopke za mikropodjetja ter 
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mala in srednja podjetja in oceniti izvajanje vseh novih zakonodajnih aktov EU, ki bi 
utegnili negativno vplivati na male in srednje gospodarske subjekte ter mikrosubjekte na 
notranjem prometnem trgu ali jih nesorazmerno ovirati;

E. ker je turistični sektor osrednjega pomena za gospodarstvo v več državah članicah; ker 
je ta sektor izrazito sezonske narave in bi mogla skupni pristop in politika EU ugodno 
vplivati nanj;

F. ker morajo države članice zaradi pandemije covida-19 svojim malim in srednjim 
podjetjem zagotoviti vso potrebno podporo, zlasti z uporabo prožnosti pri pravilih o 
državni pomoči, a tako, da na enotnem trgu med malimi in srednjimi podjetji iz 
različnih držav ne bi prišlo do hujših motenj konkurence od sedanjih; ker bi lahko 
zapletenost upravnih postopkov in pretirano pravno urejanje negativno vplivala na mala 
in srednja podjetja;

G. ker je financiranje velike večine malih in srednjih podjetij odvisno od bančnega 
sektorja; ker je treba v bančnem sektorju racionalizirati zahteve za stranke, da bodo 
mala in srednja podjetja lažje dostopala do financiranja; ker evropska konkurenčnost 
kljub razlikam med državami članicami na splošno zaostaja za konkurenčnostjo drugih 
razvitih gospodarstev, kar ogroža potencial Evrope za ustvarjanje bogastva in blaginje; 
ker se večina malih in srednjih podjetij preživlja z delovanjem na nacionalnem trgu;

H. ker je nekaj digitalnih platform, ki sicer obvladujejo trg, močno prizadelo veliko malih 
in srednjih podjetij v prometnem sektorju, na primer tista, ki zagotavljajo aktivno 
mobilnost v mestih, prevoz potnikov in turistične storitve; ker digitalizacija in spletne 
platforme obenem prinašajo velik izziv kot tudi izredno priložnost za evropska mala in 
srednja podjetja ter so pomembne za njihov poslovni uspeh, saj ustvarjajo priložnosti za 
zaposlovanje in rast, izboljšujejo operativno učinkovitost, zagotavljajo varnost podatkov 
in pomagajo dosegati potrošnike;

1. ugotavlja, da se je ob pandemiji covida-19 pokazalo, kako pomembna so mala in 
srednja podjetja v prometnem sektorju za gospodarstvo in podjetništvo, saj je 
neprekinjen prevoz blaga bistven, da se omogoči tekoče in nemoteno delovanje 
dobavnih verig za različne vrste blaga ter prevoz delavcev v ključnih sektorjih; 
poudarja, da mala in srednja podjetja v turističnem sektorju doživljajo neverjetne težave 
zaradi pandemije in posledičnih nevzdržnih razmer v zvezi z denarnimi tokovi in 
prihodki, nekatera lahko padejo celo v hudo likvidnostno krizo; poziva Komisijo, naj 
sprejme revidirano strategijo za evropska mala in srednja podjetja, pri čemer naj 
upošteva vpliv covida-19, nenehno spreminjajoče se zdravstvene in varnostne zahteve, 
delovanje notranjega trga ter lokalne, regionalne in nacionalne potrebe, obenem pa naj 
krepi in spodbuja tudi podjetja; pripoznava, da bo nova industrijska politika pripomogla 
k ponovni industrializaciji držav članic; pozdravlja zavezo Komisije, da bo kot prvi 
korak za obvladovanje ogromne količine novih predpisov uvedla načelo „za enega 
sprejetega se eden odpravi“, a opozarja, da to zgolj ohranja sedanje stanje in da je ukrep 
premalo velikopotezno zastavljen;

2. poudarja, kako pomembna je podpora držav članic in EU za pomoč malim in srednjim 
podjetjem, ki so v težavah, saj jim je treba zagotoviti nadaljnje poslovanje, jim 
omogočiti ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter obvarovati njihov zaslužek, ob 
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tem pa spoštovati tudi pravice delavcev; poziva k časovnemu načrtu, s katerim bi 
upravne stroške in bremen zmanjšali za vsaj 30 %, ter k omogočanju lažjega dostopa do 
financiranja, s čimer bi spodbudili naložbe v strateške vrednostne verige; poziva 
Komisijo, države članice in lokalne oblasti, naj v okviru svojih političnih programov na 
prvo mesto postavijo poslovno ozračje in konkurenčnost; poudarja, da je treba na ravni 
EU okrepiti podporo malim in srednjim podjetjem v teh sektorjih; poziva Komisijo, naj 
zasnuje konkretne pobude za okrevanje gospodarstva; nadalje poziva Komisijo, naj 
razmisli o tem, da bi skupaj z državami članicami, mesti ali regionalnimi organi 
sofinancirala nekatere sheme, na primer zagotavljanje vavčerjev ali popustov za turiste, 
s čimer bi povečali turistično potrošnjo v korist manjših lokalnih podjetij v regijah, ki so 
odvisne od turizma; poziva Komisijo, naj spremlja razmere in oceni, ali bo poleg že 
napovedanih ukrepov mogoče dodeljevati tudi nujno in sektorsko pomoč, vštevši 
finančna sredstva in kapitalizacijo, dokler se turistični in prometni tokovi ne bodo vrnili 
na predpandemijsko raven; meni, da bi bilo treba podporo nameniti tudi za srednjeročno 
posodobitev teh dejavnosti, da bi se uskladile z najnovejšimi podnebnimi in okoljskimi 
cilji ter drugimi standardi EU, na primer glede delovnih pogojev; poziva k oblikovanju 
akcijskega načrta, s katerim bi zagotovili delovanje prometnih dejavnosti, osredotočenih 
na odzivanje na prihodnje krize, ki bi utegnile prizadeti prometni in turistični sektor, 
zato da bi ustvarili pravno varnost za podjetja in državljane, povečali trajnost in 
konkurenčnost ter upoštevali dodano vrednost, ki jo te dejavnosti prinašajo 
gospodarstvu v EU;

3. opozarja na nedostopnost novega načrta EU za gospodarsko okrevanje za številna mala 
in srednja podjetja, ki so jih prizadele posledice pandemije; poziva k večji vlogi EU pri 
financiranju za podporo plačilni zmožnosti malih in srednjih podjetij ter za delovna 
mesta, plače in pravice delavcev in za omejevanje škodljivih učinkov pretirane 
zadolženosti; meni, da bi morale države članice preučiti možne ukrepe, kot so davčne 
olajšave, začasna odložitev odplačevanja bančnih posojil in rešitve za kritje tveganj, ki 
jih imajo ponudniki storitev, dokler se turizem in prometni tokovi ne obnovijo;

4. meni, da bosta preoblikovanje in nemoteno delovanje malih, srednjih in zagonskih 
podjetij na področju trajnostnega prometa in turizma spodbudila okrevanje in odpornost 
v obdobju po pandemiji covida-19, in sicer z ustvarjanjem stalnih kakovostnih delovnih 
mest ter z izmenjavo in usklajevanjem dobre prakse držav članic; poziva, naj se ta 
prehod uskladi s podnebnimi in okoljskimi cilji EU;

5. meni, da cilji strategije za mala in srednja podjetja za trajnostno in digitalno Evropo ne 
bi smeli biti osredotočeni le na sodelovanje teh podjetij v „pomembnih projektih 
skupnega evropskega interesa“, temveč bi morali zajemati tudi sofinanciranje lokalnih 
ali regionalnih shem v procesu oblikovanja politike ter pri tem upoštevati načelo 
„najprej pomisli na male“ in poskrbeti za celovito uporabo testa za mala in srednja 
podjetja v ocenah učinka, pri čemer bi bilo treba opozoriti tudi na to, kdaj bi utegnili 
politični predlogi privesti do premika proizvodnje v zunanje izvajanje, a ob tem 
priznavati nacionalno avtonomijo; meni, da bi bilo treba cilje uresničevati z 
dolgoročnimi, v rasti usmerjenimi politikami, ki bi spodbujale konkurenčnost evropskih 
malih in srednjih podjetij in bi imele tudi ustrezno neposredno finančno podporo in 
druge vire v novem večletnem finančnem okviru, zlasti pa kohezijske politike, tako da 
bi lahko države članice spodbujale prehod teh podjetij na trajnost in digitalizacijo, kar je 
še posebej pomembno za najmanj razvite države in regije, tudi najbolj oddaljene, otoške 
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in obrobne regije; vztraja, da je treba malim in srednjim podjetjem zagotoviti podporo 
za izpopolnjevanje delovne sile v svojem sektorju, s posebnim poudarkom na digitalnih 
znanjih in spretnostih, finančnem izobraževanju in inovativnih tehnologijah, ter 
zapolniti tudi vrzel, ki jo na tem področju doživljajo ženske; poudarja, da je treba s 
poenostavitvijo postopkov zagotoviti boljši dostop do javnih naročil; je zaskrbljen, ker 
se večina malih in srednjih podjetij, zlasti podjetja z omejeno kapitalizacijo, spoprijema 
s težavami pri dostopanju do sredstev EIB, in poziva, naj se pogoji za dostop uskladijo z 
dejanskimi okoliščinami teh podjetij v državah članicah; poudarja, da je treba poskrbeti 
za sinergijo in dopolnjevanje med že obstoječimi rešitvami financiranja ter poenostaviti 
upravne postopke in zmanjšati upravno breme in stroške za upravičence;

6. meni, da bi morali biti cilji strategije EU za mala in srednja podjetja skladni z njihovim 
dejanskim deležem v gospodarstvu in strukturnimi pomanjkljivostmi ter z dostojnimi 
zaposlitvenimi in delovnimi pogoji v različnih gospodarskih sektorjih; poudarja, da je 
treba sprejeti ukrepe za ohranitev konkurenčnosti v krožnem gospodarstvu ter okoljske 
cilje iz evropskega zelenega dogovora in Pariškega sporazuma; poziva, naj se malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, zlasti v primerjavi z velikimi 
podjetji s pomembnim tržnim položajem, pri čemer je treba upoštevati tudi pogajalsko 
moč velikih podjetij, kadar nastopajo v vlogi dobaviteljev oziroma strank malih in 
srednjih podjetij;

7. poziva, da bi bilo treba finančne institucije, vključno z javnimi in zasebnimi bankami, 
spodbuditi k podpiranju malih in srednjih podjetij ter da bi bilo treba okrepiti tudi 
ustrezne zmogljivosti javnih organov na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski 
ravni; meni, da bi morali ti javni organi med drugim prispevati k oblikovanju in 
izvajanju programov usposabljanja za vodstvene delavce in osebje na področju 
organizacijskega, tehnološkega in komercialnega upravljanja, zlasti za mikropodjetja; 
poziva, da je treba poskrbeti za dobro zastopanost malih in srednjih podjetij v postopku 
javnega posvetovanja, zato da se ustrezno zberejo in analizirajo njihova stališča in se 
vključijo v ocene učinka; poziva, da je treba izboljšati učinkovitosti orodij za pomoč 
malim in srednjim podjetjem pri spoprijemanju z nepoštenimi ali diskriminatornimi 
pravili in odločitvami ter ozaveščati podjetja, da obstajajo mehanizmi za reševanje te 
problematike; meni, da bi bilo treba dosti več ozaveščati, saj raziskave iz nekaterih 
držav EU kažejo, da le 15 % podjetij pozna mrežo SOLVIT, še veliko manj pa se jih 
odloči za njegovo uporabo;

8. opozarja, da se tako imenovane digitalne platforme pravno urejajo na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni; poudarja, da je treba preprečiti nepošteno konkurenco, 
omogočiti pravno varnost podjetjem in potrošnikom ter zagotoviti spoštovanje pravic 
delavcev in varnost uporabnikov; pozdravlja, da je Komisija nedavno začela javno 
posvetovanje o aktu o digitalnih storitvah; z zanimanjem pričakuje objavo ravno 
nastajajoče študije Komisije o vplivu kratkoročnega najema; poudarja, da so potrebni 
namenski ukrepi za posodobitev storitev javnega prevoza (npr. taksislužb ali 
avtobusnega sektorja) in prehod na pametno in trajnostno mobilnost v mestih;

9. meni, da bo imela uporaba podatkov v prometnem sektorju pomembno vlogo, saj bo 
omogočila izmenjavo podatkov, izboljšala njihovo kakovost in podpirala tudi njihovo 
interoperabilnost, kar bo spodbudilo inovacije v tem sektorju in okrepilo njegovo 
konkurenčnost na svetovni ravni; v zvezi s tem poziva k financiranju, ki bo ustrezalo 
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naložbenim potrebam malih in srednjih podjetij;

10. opozarja na potencial digitalizacije in spletnih platform za ustvarjanje boljših in 
privlačnejših priložnosti za ženske; poziva k oblikovanju akcijskega načrta, s katerim bi 
dodobra izkoristili potencial ženskega podjetništva in spodbudili zaposlovanje žensk v 
turističnih in prometnih malih in srednjih podjetjih;

11. izpostavlja prizadevanja nekaterih evropskih mest pri reševanju negativnega učinka 
kratkoročnega najema na pravico do stanovanja in z zanimanjem pričakuje izsledke 
študije, ki jo ravno izvaja Evropska komisija, v upanju na uskladitev poslovne 
dejavnosti z javnim interesom, zlasti v primeru malih in srednjih podjetij.
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MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja
(2020/2131(INI))

Pripravljavka mnenja: Pina Picierno

POBUDE

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. marca 2020 z naslovom Strategija za MSP 
za trajnostno in digitalno Evropo (COM(2020)0103),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija „od vil do 
vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (COM(2020)0381),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 (COM(2020)0380),

A. ker 25 milijonov evropskih malih in srednjih podjetij zaposluje približno 100 milijonov 
ljudi in predstavlja več kot polovico evropskega BDP; ker mala in srednja podjetja 
predstavljajo enega od socialnih in gospodarskih stebrov Evrope, na primer glede 
regionalne krepitve, načrtovanja in kohezije na podeželju in drugje;

B. ker je bilo po podatkih Komisije leta 2017 v Evropi 22.000 kmetijskih zadrug ter 
289.000 proizvajalcev hrane in pijače, med katerimi je bilo 90 % malih in srednjih 
podjetij in mnoga delujejo na podeželju; ker imajo ta podjetja osrednjo vlogo v 
podeželskem gospodarstvu;

C. ker je v evropski zeleni dogovor vključen širok nabor politik za korenite spremembe za 
kmete in druge subjekte na podeželju, med drugim strategija od vil do vilic in strategije 
za biotsko raznovrstnost, uspešnost njihovega izvajanja pa je v veliki meri odvisna od 
usklajenosti skupne kmetijske politike in strateških načrtov držav članic s posameznimi 
cilji strategij; ker imajo mala in srednja podjetja osrednjo vlogo pri uresničevanju ciljev 
zelenega dogovora;

D. ker je pandemija covida-19 razgalila prekarni finančni položaj malih in srednjih 
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podjetij, med katerimi si mnoga morda ne bodo opomogla po ukrepih za omejitev 
gibanja, ki so najbolj vplivali na prodajo sektorju gostinstva in tretjim državam;

E. ker je pandemija koronavirusa najbolj prizadela mala in srednja podjetja, številna med 
njimi pa so morala prenehati poslovati;

F. ker Unija tradicionalno podpira družinske kmetije, ki so značilna mala in srednja 
podjetja, ter želi to nadaljevati tudi v prihodnje; ker je strategija „od vil do vilic“ 
namenjena tudi takim kmetijam;

1. pozdravlja, da je v strategiji od vil do vilic upoštevana raznolikost malih in srednjih 
podjetij glede na poslovne modele, velikost, starost in podjetniške profile; poudarja, da 
bi morala strategija upoštevati njihov gospodarski in socialni vpliv na območja ali 
sektorje, v katerih delujejo;

2. opozarja, da je proizvodnja in predelava hrane nujni sektor, v katerem imajo mala in 
srednja podjetja zelo pomembno vlogo, ta sektor pa bo bistvenega pomena tudi med 
okrevanjem po pandemiji covida-19; poudarja, da je okrevanje na podlagi evropskega 
zelenega dogovora in digitalnega prehoda priložnost za hitrejše zeleno in digitalno 
preoblikovanje in izkoriščanje njegovih možnosti; meni, da se je z epidemijo covida-19 
pokazala potreba po podjetjih socialnega gospodarstva, kot so mali distributerji hrane, 
ter da je treba podpirati vse, ki delujejo na področju zdravstva in prometa; meni, da je 
epidemija tudi pokazala, da je treba posebno pozornost nameniti podpiranju kmečkega 
turizma, ki ga izvajajo mala in srednja podjetja, in sicer s posebno dodelitvijo sredstev v 
načrtu za okrevanje, da bi kmečkemu turizmu nudili pomoč in podporo pri 
premagovanju posledic krize; pri tem poudarja sposobnost malih in srednjih podjetij v 
kmetijstvu, da se prilagodijo tržnim potrebam; opozarja na pomanjkljivosti pri 
delovanju zelenih pasov v času omejitve gibanja zaradi neusklajenih postopkov med 
državami članicami, kar je negativno vplivala na agroživilska mala in srednja podjetja, 
ter poudarja, da je treba preprečiti motnje na enotnem trgu in zagotoviti dobavo blaga; 
opozarja, da je nujno zagotoviti prosto gibanje sezonskih delavcev v tem sektorju, da bi 
se izognili pomanjkanju delovne sile v prihodnosti;

3. poudarja, da so mala in srednja podjetja bistveni sestavni del gospodarskega razvoja in 
zaposlovanja na podeželju, kjer predstavljajo približno 75 % vseh delovnih mest1; 
poudarja, da kmetijstvo je in mora ostati bistven in sistemsko pomemben sektor EU, saj 
kot primarna industrija, v kateri je zaposlovanje močno povezano z zemljo in ga ni 
mogoče preseliti, dobavlja visokokakovostne surovine za sekundarni sektor in živilsko 
industrijo v interesu evropskih potrošnikov; meni, da imajo mikropodjetja ter mala in 
srednja podjetja skupaj s podeželskimi podjetji in kmetijami osrednjo vlogo pri 
trajnostnem regionalnem razvoju, in sicer z uporabo lastnih virov v proizvodnji hrane 
ter za drugo blago in storitve, vključno z okoljskimi storitvami; poudarja, da je 
spodbujanje diverzifikacije, na primer prek kmečkega turizma, neposrednega trženja, 
socialnih storitev ali drugih dejavnosti na kmetiji, pomembna podjetniška podlaga, ki 
dopolnjuje dohodke kmetij, in poudarja, da je treba v večji meri podpreti podjetništvo z 
usposabljanjem, inovacijami, dostopnimi naložbami ter raziskavami in razvojem za 

1 Poročilo Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) z dne 31. januarja 2018 o malih in 
srednjih podjetjih v evropskih regijah in mestih.
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mala in srednja podjetja v verigi preskrbe s hrano;

4. pozdravlja namero Komisije da v okviru nove strategije „od vil do vilic“ prilagodi 
rešitve, s katerimi bo malim in srednjim predelovalcem hrane ter malim in srednjim 
podjetjem v maloprodaji in živilstvu pomagala razviti nova znanja in poslovne modele, 
pri čemer se bo izogibala dodatnim upravnim in stroškovnim bremenom ter zagotavljala 
svetovalne storitve prek evropske podjetniške mreže;

5. pozdravlja začasni okvir Komisije za državno pomoč glede na hude posledice 
pandemije covida-19, s katero bo zvišala omejitve državne pomoči, da bodo države 
članice lahko odobrile pomoč do 100 000 EUR na posamezno kmetijo in do 80 0000 
EUR za podjetja za predelavo in trženje hrane; pozdravlja nov začasni ukrep iz uredbe o 
razvoju podeželja2, na podlagi katerega lahko države članice EU ponudijo podporo v 
višini do 7000 EUR na kmeta in 50 000 EUR na malo ali srednje podjetje; 

6. poudarja, da je za kmetijsko proizvodnjo značilno nihanje v povpraševanju po delovni 
sili in da je po svoji naravi sezonska; poudarja, da je treba dobro razumeti zaposlovanje 
in stroške v kmetijstvu, da bi se lahko odzvali na nepričakovana nihanja;

7. poudarja, da ženske predstavljajo le 30 % upravljavcev kmetij v EU, pogosto pa so 
njihove kmetije precej manjše od kmetij v lasti moških;  poudarja, da je treba s ciljnimi 
ukrepi spodbujati in podpirati žensko podjetništvo v kmetijstvu ter raznolikost v malih 
in srednjih podjetjih glede na pomanjkanje kvalificirane delovne sile in nizko 
zastopanost žensk v podjetništvu; meni, da je večja dostopnost nenehnega 
izobraževanja, usposabljanja in nadaljnjega usposabljanja, tudi na področju vodstvenih 
veščin in znanja, bistvenega pomena za mala in srednja podjetja, vključeni pa bi morali 
biti ustrezni programi za mentorstvo, vodenje, pridobivanje veščino in izpopolnjevanje s 
posebnim poudarkom na potencialnih podjetnicah, vse to pa je bistvenega pomena za 
izkoriščanje tehnoloških in inovacijskih priložnosti ter nenehno izboljševanje 
produktivnosti v kmetijstvu v okviru trajnostnega gospodarstva; poleg tega poziva, da je 
treba bolj podpreti podjetniške pobude, veščine in znanja ter stalno in usmerjeno 
spodbujati poklicno izobraževanje in usposabljanje za ženske na podeželju;

8. meni, da prostotrgovinski sporazumi, sklenjeni med EU in njenimi svetovnimi partnerji, 
ne bi smeli ogrožati ranljive kmetijske industrije EU, ampak bi morali predstavljati 
priložnost za mala in srednja podjetja v kmetijskem sektorju; meni, da je izjemno 
pomembno, da se Komisija izogiba ukrepom, ki bi lahko škodili konkurenčnosti malih 
in srednjih podjetij ali načelu prostega trga, namesto tega pa naj se posveti odpravi ovir 
na enotnem trgu, s čimer bi okrepili in razširili kratke dobavne verige v agroživilskem 
sektorju; meni, da si je treba prizadevati za povečanje tržnega deleža malih in srednjih 
podjetij ter iskanje novih prodajnih možnosti v tretjih državah, tudi z dialogom, 
izmenjavo dobre prakse s trgovinskimi partnericami in novim informacijskim portalom, 
kadar to ne ogroža prehranske varnosti zadevnih strani in mora izpolnjevati veljavne 
podnebne zaveze; vztraja pri nadaljnjem izvajanju kampanj za promocijo evropskih 
proizvodov v tretjih državah; poudarja, da je mogoče z usklajeno trgovinsko politiko 
preprečiti nepošteno konkurenco proizvodov iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 

2 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 (UL L 347 20.12.2013, str. 487).
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evropskih standardov;

9. meni, da so desetletja globalizacije povzročila zmanjševanje industrije in selitev 
strateških sektorjev, kot sta hrana in zdravje, v EU in po svetu; opozarja na pomembne 
izkušnje iz pandemije covida-19, in sicer, da je treba ponovno pretehtati delovanje 
gospodarstva in posledice tega na oblikovanje politik EU; poudarja, da je zlasti treba 
spremeniti in uskladiti politike EU; Poudarja, daje treba SKP in trgovinsko politiko 
prilagoditi krepitvi prehranske varnosti v EU, na primer s selitvijo trajnostne kmetijske 
in živilske proizvodnje po vsej Uniji;

10. ugotavlja, da bolezni živali, kot so afriška prašičja kuga, kuga drobnice, vozličasti 
dermatitis in druge, so in še vedno zelo škodljivo vplivajo na mala in srednja podjetja v 
agroživilskem sektorju in povzročajo njihov propad, kar ima resne socialno-ekonomske 
posledice za lokalna gospodarstva; poziva odgovorne organe, naj poskrbijo za enako 
obravnavo ter se hitro in pošteno odzovejo in podprejo prizadeta podjetja;

11. poudarja, da bo strategija „od vil do vilic“ vplivala na večino kmetov, ki pogosto 
delujejo v v malih družinskih podjetjih in poslujejo z nizkimi maržami; meni, da lahko 
ta strategija koristi vsem vrstam kmetijstva; poudarja, da je mogoče s strategijo ustvariti 
priložnosti za lokalne vrednostne verige, ki jih sestavljajo mali kmetje in živilska 
podjetja; pri tem pozdravlja namero Komisije, da razširi in spodbuja krožne poslovne 
modele in ponudi nove podjetniške možnosti, tudi z uporabo živilskih odpadkov, ter 
podpre posebne ukrepe, prilagojene agroživilskim malim in srednjim podjetjem; poziva 
k zadostni in ustrezni podpori pri prehodu na trajnostne prakse, tudi s s finančnimi 
instrumenti (zlasti v okviru skupne kmetijske politike, kohezijske politike in načrta za 
okrevanje) in poudarja, da je treba posebno pozornosti nameniti malin in srednjim 
kmetijam ter malim in srednjim podjetjem v kmetijskem in živilskem sektorju ter jih 
podpreti pri naložbah v regionalne ekološke oskrbne verige, da zaradi izvajanja 
strategije ne bodo v slabšem položaju ali upravno preobremenjeni; meni, da je 
pomembno v večji meri podpreti inovativne naložbe malih in srednjih podjetij ter jim 
pomagati pri ekološkem prehodu in okrepiti njihovo ekonomsko odpornost;

12. opozarja, da je digitalni prehod pomembno vprašanje za mala in srednja podjetja v 
agroživilskem sektorju in drugje; poudarja, da je treba spodbujati digitalno 
usposabljanje in izpopolnjevanje ter podporo in svetovanje malim in srednjim podjetjem 
o trajnosti in digitalizaciji; opozarja, da je treba povečati dostopnost in razpoložljivost 
širokopasovnih povezav v vseh podeželskih in obrobnih regijah in tako olajšati 
ustanavljanje malih in srednjih podjetij ter spodbujati inovativne načine proizvodnje, 
kot je precizno kmetovanje, saj je konkurenčnost malih in srednjih podjetij vse bolj 
povezana z zanesljivimi delovanjem digitalne infrastrukture in storitev; poleg tega meni, 
da je treba v okviru strategije za mala in srednja podjetja dati prednost pridobivanju 
osnovnih digitalnih veščin in znanja za vsa nedigitalna mala in srednja podjetja ter 
obveščanju o pravicah in obveznostih na področju digitalizacije, to pa je zlasti potrebno 
v sektorjih z visokim deležem malih in srednjih podjetij, kjer digitalizacija še ni dovolj 
razvita; zato poziva k usmerjenim ukrepom za podporo inovativnim malim in srednjim 
podjetjem pri uresničevanju trajnostnih in okolju prijaznih inovacij ter poudarja, da je 
pomembno razvijati tehnologije umetne inteligence, prilagojene agroživilskemu 
sektorju;



PE653.858v02-00 58/74 RR\1219652SL.docx

SL

13. podpira poziv Komisije državam članicam in naročnikom, naj velika javna naročila 
razdelijo na manjše sklope, saj bi na ta način lahko olajšali sodelovanje agroživilskih 
malih in srednjih podjetij pri javnih naročilih, s čimer bi skrajšali in razširili dobavne 
verige v skladu s cilji strategije „od vil do vilic“; poziva, naj se za javne organe ter mala 
in srednja podjetja v ta namen pripravijo dodatne smernice o obstoječih možnostih 
prilagajanja ter se v ta namen prilagodijo predpisi o javnem naročanju;

14. poudarja, da se mala in srednja podjetja na podeželju, zlasti na obrobnih območjih, 
pogosto soočajo s posebnimi in zahtevnejšimi pogoji poslovanja, kot so majhni lokalni 
trgi in dolge razdalje do glavnih trgov, slabše prometne povezave, slaba digitalna 
povezljivost in slabše možnosti za usposabljanje; poudarja, da sta potrebni ustrezno 
zasnovana politika in podpora glede na razvoj trga, izvoz in trženje za podeželska mala 
in srednja podjetja;

15. meni, da bi bilo treba pri naslednji reformi skupne kmetijske politike močno 
poenostaviti upravne postopke, saj so mala in srednja gospodarstva zaradi birokracije v 
precej slabšem položaju v primerjavi z velikimi;

16. meni, da bi bilo treba pri reformi skupne kmetijske politike zagotoviti bolj uravnoteženo 
podporo malim in srednjim kmetijam ter pri podpori EU dati prednost modelu družinske 
kmetije;

17. poziva k trdnemu proračunu za skupno kmetijsko politiko, ki bo kos novim izzivom 
zelenega dogovora, ter poziva, naj se pri dodelitvi sredstev Next generation EU 
prednostno podprejo mala in srednja podjetja;

18. je seznanjen z veliko razdrobljenostjo primarne kmetijske proizvodnje v primerjavi z 
drugimi nosilci v prehranski verigi, kar zmanjšuje pogajalsko moč malih kmetov, hkrati 
pa meni, da je treba okrepiti izjeme ter prilagoditve pri pravilih EU o konkurenci za 
kmetijski sektor in tako vzpostaviti boljše ravnovesje med različnimi izvajalci; 
pozdravlja novo zakonodajo o nepoštenih trgovinskih praksah3 ter jo ima za prvi 
pomemben korak k harmonizaciji pravil na ravni EU, s čimer bi se povečala pogajalska 
moč malih in srednjih podjetij v agroživilskem sektorju, vendar obžaluje, da v direktivo 
ni vključena prodaja z izgubo; poudarja, da si morajo EU in nacionalni organi bolj 
prizadevati za zaščito malih in srednjih podjetij pred nepoštenimi tržnimi praksami, ki 
so lahko posledica zlorabe prevladujočega tržnega položaja s strani velikih dobaviteljev, 
predelovalcev ali strank, zato poziva k doslednejši uporabi direktive o zamudah pri 
plačilih4 in poziva Komisijo, naj izboljša spremljanje in izvrševanje;

19. odločno podpira izvajanje načela „najprej pomisli na male“/test MSP v vseh 
zakonodajnih predlogih, zlasti pa pri prilagajanju ukrepov za podeželska mala in srednja 
podjetja v novi strategiji „od vil do vilic“ ter v strategijah za biotsko raznovrstnost, zato 
poziva Komisijo, naj pripravi ustrezne ocene učinka;

20. meni, da je podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

3Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah 
med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, str. 59).
4Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih, (UL L 48, 23.2.2011, str. 1).
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zelo pomembna za kmetije ter mala in srednja podjetja v agroživilskem sektorju in bi jo 
lahko namenili kmetijam in drugim podjetjem na podeželju, tudi malim in srednjim 
podjetjem, da bi zagotovili dolgoročni razvoj, diverzifikacijo in vzdržnost v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja; pozdravlja odločitev, da se 2 % neporabljenih dodeljenih 
sredstev EKSRP namenita kriznim ukrepom za reševanje malih in srednjih podjetij, ki 
jih je pandemija najbolj prizadela;

21. poudarja, da so številna podeželska območja EU tudi območja, kjer se proizvajajo 
kakovostni kmetijski proizvodi in živila; opozarja na pomen zadrug v agroživilskem 
sektorju in na njihovo dodano socialno vrednost za podeželje; poudarja pomen malih in 
srednjih podjetij v kmečkem turizmu in njihovo vlogo za dinamična podeželska 
območja z zagotavljanjem delovnih mest; zato poziva k podpori malim in srednjim 
podjetjem, ki so pogosto družinska podjetja, zlasti pri širokopasovnem dostopu in 
povezljivosti, kar bi prispevalo k promociji njihovih proizvodov na enotnem trgu ter, po 
potrebi, k odpravljanju trgovinskih ovir v tretjih državah; poziva k uvedbi elektronske 
oznake EU, kjer je ustrezno, da bi spletnim potrošnikom zagotovili sodoben in digitalen 
seznam sestavin in informacij o hranilni vrednosti; poudarja, da je spodbujanje 
diverzifikacije, na primer s kmečkim turizmom, neposrednim trženjem, socialnimi 
storitvami ali drugimi dejavnostmi na kmetiji, pomembna podjetniška podlaga in lahko 
prispeva k zadostnemu dohodku za kmetijska podjetja;

22. poziva Komisijo, naj zagotovi popolno in enotno izvrševanje direktive o zamudah pri 
plačilih in direktive o nepoštenih trgovinskih praksah, da bi izboljšali delovanje celotne 
verige preskrbe s hrano na enotnem trgu EU in okrepili pogajalski položaj kmetij, 
zadrug ter agroživilskih malih in srednjih podjetij;

23. poziva lokalne, regionalne in nacionalne organe, naj podprejo in spodbujajo uporabo 
shem kakovosti EU in/ali držav članic in regij za agroživilske proizvode, zlasti med 
malimi in srednjimi podjetji, in sicer kot sredstvo za ustvarjanje delovnih mest in 
ohranjanje tradicionalnih proizvodnih praks in kulinarične dediščine;

24. obžaluje, da so nove določbe, ki jih predlaga Komisija v uredbi o razvoju podeželja kot 
pomoč kmetom pri premagovanju krize, diskriminatorne do držav, ki ob koncu 
programskega obdobja nimajo sredstev, zato lahko to neravnovesje povzroči 
izkrivljanje konkurence med državami članicami;

25. opozarja, da v nekaterih sektorjih, kot je čebelarstvo, prevladujejo mikro- ali mala in 
srednja podjetja, ki nimajo enake finančne likvidnosti kot večja podjetja, kar otežuje 
pridobivanje posojil ali drugih podobnih finančnih instrumentov za rast ali razvoj; 
ugotavlja, da imajo dejavniki, kot so cenovni pritisk in nenadzorovana ali prekomerna 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev v nekaterih regijah uničujoče gospodarske učinke na 
čebelarje ter mala in srednja podjetja, katerih poslovanje je odvisno od njih;

26. meni, da je boljša kakovost storitev in infrastrukture splošnega pomena enako 
pomembna na podeželju kot v mestih;  poudarja, da vsakodnevne storitve, kot so 
otroško varstvo, oskrba starejših, zdravstveno varstvo in šole, omogočajo boljši 
življenjski standard na podeželju in zmanjšujejo odseljevanje;

27. poudarja, da le 11 % kmetij v EU, večinoma malih in srednjih podjetij, upravljajo mlajši 
od 40 let; izreka pohvalo za veljavne ukrepe za podporo mladim kmetom, kot je plačilo 
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za mlade kmete; vendar ugotavlja, da lahko mladi kmetje zaradi slabega pretoka 
informacij in upravnih bremen ne pridobijo subvencij EU; zato poziva k dodatnim 
usmerjenim ukrepom za mlade kmete; poziva, naj se bolj podpre prenos znanja med 
generacijami kmetov ter menjava generacij v kmetijstvu;

28. poziva k podpiranju pobud za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, da bi 
upoštevali potrebe kmečkih družin in poskrbeli za ustrezne ukrepe, kot sta starševski 
dopust in zagotavljanje nadomestnih delavcev ob bolezni;

29. ugotavlja, da je razvoj učinkovitih centrov znanja na področju bioenergije bistvenega 
pomena za primerno razvijanje potrebnih rešitev za podnebne spremembe, s čimer bi 
lahko prehod na ogljično nevtralno kmetijstvo do leta 2050 postal eden od stebrov 
zelenega dogovora;

30. poudarja, da je bioenergija iz kmetijstva in gozdarstva za mobilno in stacionarno 
uporabo že sedaj najhitrejši in najcenejši korak naprej pri mobilnosti in ogrevanju, v 
prihodnje pa jo je mogoče tudi hitro razširiti v okviru razumnih trajnostnih omejitev in z 
največjo učinkovitostjo emisij CO2; poudarja, da bi to dodatno prispevalo k ustvarjanju 
regionalne dodane vrednosti in znatnemu zmanjšanju emisij CO2;

31. poziva Komisijo, naj podpre podjetništvo tako, da izboljša poslovno okolje na 
podeželju, in sicer z ukrepi za spodbujanje trajnostne rasti, hitrim dostopom do 
prožnega financiranja majhnega obsega (vključno s solidarnostnimi prihranki) in 
širokopasovnim dostopom do interneta po vsej Uniji;

32. meni, da bi bilo treba v postopke javnega naročanja vključiti določbe, na podlagi katerih 
bi lahko mala in srednja podjetja, zlasti pa lokalna med njimi, sodelovala na javnih 
razpisih, s čimer bi podprli proizvode z majhnimi in ničelnimi kilometri;

33. poudarja, da je pomembno malim in srednjim podjetjem v kmetijskem sektorju 
zagotoviti različne načine financiranja.
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MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja
(2020/2131(INI))

Pripravljavec mnenja: Victor Negrescu

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so mikro, mala in srednja podjetja hrbtenica evropskega gospodarstva, 
zlasti v manjših državah članicah; se zaveda, da so mala in srednja podjetja zaradi 
omejenih likvidnostnih rezerv in visoke delovne intenzivnosti izrazito izpostavljena 
gospodarskim pretresom; poudarja, da je koronavirusna kriza neverjetno močno 
vplivala na socialno-ekonomski položaj malih in srednjih podjetij, zlasti v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju ter na področju izobraževanja, mladih, športa in medijev; 
poudarja, da so evropske kulturne in ustvarjalne panoge in ves sektor zaradi svojih 
posebnosti v največji krizi doslej; poziva Evropsko komisijo, naj spremeni svojo 
strategijo za mala in srednja podjetja za vznik trajnostne in digitalne Evrope ter naj ta 
podjetja podpre in jim pomaga preživeti krizo, da bodo lahko prevzela osrednjo vlogo 
pri trajnostnem okrevanju evropskega gospodarstva, in naj poskrbi, da bodo sredstva, 
namenjena tem podjetjem, vsesplošno in zlahka dostopna v vseh državah članicah, tako 
da bodo lahko reševale aktualne izzive, ohranile visoko zaposlenost in postavile 
programe za ohranitev zaposlitve;

2. poudarja, da so mala in srednja podjetja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju 
pomembna za zaposlovanje in gospodarsko rast, saj ta sektor sam prispeva več kot 8,7 
milijona delovnih mest s polnim delovnim časom, od tega veliko v malih in srednjih 
podjetjih (3,8 % delovne sile EU); opozarja na specifične značilnosti tega sektorja, ki 
temelji predvsem na ekosistemu malih in srednjih podjetij; poudarja, da imajo številna 
mala in srednja podjetja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju višji profil tveganja, zato 
želi podčrtati, da jim je pomembno zagotoviti podporo za razvoj projektov in povečanje 
zmogljivosti; poudarja, da je v kulturnem in ustvarjalnem sektorju pandemija covida-19 
najbolj prizadela področje javnih prireditev, saj so se koncertna prizorišča in prizorišča 
za uprizoritvene umetnosti zaprla med prvimi in odprla med zadnjimi, zato ta sektor 
potrebuje posebno politično podporo; poudarja, da se je treba iz trenutne krize naučiti te 
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lekcije in pripraviti skupen načrt, ki bo usklajen na ravni EU in s katerim bi omilili 
posledice krize za mala in srednja podjetja; priporoča, naj se vanj vključijo prilagojeni 
programi krizne podpore, s katerimi bi reševali izzive v različnih prizadetih sektorjih;

3. poudarja, da mora biti financiranje za mala in srednja podjetja v Evropi dostopno, zlasti 
v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter v izobraževalnem, mladinskem, medijskem in 
športnem sektorju; poziva Svet, naj poveča finančna sredstva, Komisijo pa, naj izboljša 
dostopnost financiranja, tudi javnih sredstev, in sicer najbolj v okviru prihodnjega 
programa InvestEU, in naj poskrbi, da bodo finančne možnosti v vseh državah članicah 
EU enake;

4. ponovno opozarja, da kulturni turizem šteje 40 % vsega evropskega turizma; opozarja 
na brezprimeren učinek pandemije covida-19 na sektor turizma in potovanj; zato 
poziva, naj se zasnuje mehanizem za krizno upravljanje s konkretnimi ukrepi, da bi se 
ustrezno odzvali na potrebe malih in srednjih podjetij, ki delujejo v kulturnem turizmu;

5. pozdravlja uvedbo evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) ter poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo ustrezno finančno podporo malim in srednjim podjetjem v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju, zlasti v najbolj prizadetih regijah;

6. graja, da je spremenjeni predlog o naslednjem večletnem finančnem okviru glede 
ustreznega financiranja za kulturni in ustvarjalni sektor premalo ambiciozen in da v 
novem načrtu za gospodarsko okrevanje za ta sektor ni posebne finančne podpore; 
meni, da so aktualni predlogi nesprejemljivi in da bodo na to področje negativno 
vplivali; ponovno opozarja, da je treba okrepiti finančno podporo, saj bo naslednja 
generacija prav na tej osnovi gradila trajnostno prihodnost; glede tega meni, da bo 
mogoče te cilje mogoče doseči samo, če bodo Komisijo in države članice nekaterim 
najuspešnejšim programom Unije povečale proračun; v zvezi s tem želi spomniti na 
zahtevo Parlamenta za prihodnje programe večletnega finančnega okvira, da se potroji 
proračun programa Erasmus+, podvoji proračun programa Ustvarjalna Evrope in obnovi 
znesek, ki ga je Komisija predlagala za evropsko solidarnostno enoto; meni, da so te 
številke v boju proti tej krizi pomembnejše kot kdaj koli prej; glede na to, da ima 
kulturni in ustvarjalni sektor 8,7 milijona delovnih mest in ustvari 4 % BDP EU, poziva 
Komisijo in države članice, naj glede na svoje specifične potrebe namenijo vsaj 2 % 
instrumenta za okrevanje in odpornost za okrevanje te panoge; poudarja, da bi moral 
finančni delež ustrezno odražati pomen te panoge; znova poudarja, da potrebujemo 
natančno načrtovanje in da morajo biti finančni načrti zasnovani tako, da bo v 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju zagotovljeno neprekinjeno poslovanje ter da se bodo 
lahko ljudje, ki so dejavni na tem področju, pripravili na prihodnost;

7. poudarja, da mora biti financiranje za mala in srednja podjetja v Evropi dostopno, zlasti 
v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter v izobraževalnem, mladinskem, medijskem in 
športnem sektorju; priznava, da imajo lahko ti sektorji zaradi neopredmetene narave 
svojih dejavnosti omejen dostop do finančne podpore; poziva Komisijo, naj poveča 
proračun jamstvenega instrumenta za kulturni in ustvarjalni sektor, ki je v zadnjem 
proračunskem obdobju 2014–2020 malim in srednjim podjetjem zagotavljal posojila za 
pobude v kulturnem in ustvarjalnem sektorju; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
jamstveni instrument vključen v program InvestEU, da bi se med koronavirusno krizo 
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izboljšal dostop do financiranja za več podjetij, ki v kulturnem in ustvarjalnem sektorju 
delujejo med krizo zaradi covida-19, ter poziva k razširitvi instrumenta in večji 
prožnosti pri ureditvah odplačevanja za mala in srednja podjetja; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo kulturni in ustvarjalni sektor ustrezno vključen v vse programe za 
podjetništvo, kot sta program EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja 
(COSME) in program Obzorje Evropa;

8. poudarja, da program Obzorje Evropa pomembno pomaga kulturnemu in ustvarjalnemu 
sektorju pri inovacijah in razvoju novih tehnologij, ki lahko pozitivno vplivajo na 
udeležbo v odprtem in pluralističnem kulturnem ustvarjanju; v zvezi s tem pozdravlja 
ustanovitev skupnosti znanja in inovacij za kulturne in ustvarjalne panoge (SZI) v 
okviru strategije Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT); poudarja, da je 
treba poenostaviti postopke za mala in srednja podjetja v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju, ko se prijavljajo za pridobitev sredstev, ter poziva k oblikovanju enotne točke, 
kjer bi se lahko ta podjetja prijavila za sredstva iz programov Unije;

9. poudarja, da so potrebna primerna in učinkovita pravila za izvajanje in uporabo 
kohezijskih politik za mala in srednja podjetja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju; 
poudarja, kako pomembna je sinergija med različnimi pobudami in financiranjem za 
mala in srednja podjetja, ter ugotavlja, da imajo ta podjetja še vedno težave z ustreznim 
dostopom do sredstev, zlasti za dolgoročne in inovativne projekte;

10. ve, da narašča povpraševanje po digitalnih vsebinah; opozarja, da bo nizka stopnja 
digitalizacije v mnogih sektorjih ovirala gospodarsko zbliževanje in obete za rast; 
poudarja, da je treba še naprej vlagati v digitalizacijo evropskih malih in srednjih 
podjetij v vseh sektorjih; se zaveda, da digitalizacija na splošno prinaša večje 
priložnosti, zlasti v kulturnem in ustvarjalnem sektorju; poziva k dodatni podpori za 
mala in srednja podjetja, s katero bi spodbujali k večji dostopnosti digitalnih kulturnih 
in izobraževalnih vsebin; poziva k vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev ob 
upoštevanju izzivov, s katerimi se spoprijemajo mala in srednja podjetja v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju, kot so interoperabilnost v EU, digitalna vrzel in enak dostop do 
interneta; poudarja, da je treba še naprej vlagati v znanja in spretnosti, zlasti digitalna in 
podjetniška, ki morajo biti ena od osrednjih osi učnih programov na vseh stopnjah 
izobraževanja in biti vključena tudi v osnovni nabor spretnosti v načrtih za 
usposabljanje delavcev in brezposelnih, vse skupaj pa je treba uskladiti v akcijskem 
načrtu za digitalno izobraževanje, da se zagotovi obsežen in vzdržen proces digitalne 
preobrazbe, s katerim bi obvarovali in okrepili socialno vključevanje; poziva k 
oblikovanju evropske pobude za podjetniško izobraževanje, da bi naslednjo generacijo 
evropskih malih in srednjih podjetij, zlasti v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, 
opremili z ustreznim znanjem, že obstoječim podjetjem pa zagotovili smernice in 
podporo pri prilagajanju na sodobne izzive prek programov, ki bodo zajemali tudi 
vseživljenjsko učenje; ponovno poudarja pomen izmenjav praktikantov in mladih 
podjetnikov v okviru programa Erasmus + ter poziva k sprejetju več podobnih pobud z 
uporabo novih oblik in orodij; poziva k izboljšani platformi za zagotavljanje informacij 
o evropski podpori mladim podjetnikom, zagonskim podjetjem, podjetjem v fazi 
širjenja in že delujočim malim in srednjim podjetjem;

11. poziva Komisijo, naj zasnuje celovit načrt podpore za mala in srednja podjetja ter pri 
tem uporabi mehanizme navzkrižnega financiranja na evropski ravni ter izkoristi 
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sinergijo z državnimi in lokalnimi pobudami, da bi podprla mala in srednja podjetja, ki 
se zaradi koronavirusne pandemije spoprijemajo z velikimi izzivi, ter naj zagotovi 
finančna sredstva za nove podjetniške pobude; poudarja, da bo zagotavljanje 
raznolikosti med malimi in srednjimi podjetji v kulturnem in ustvarjalnem sektorju 
pomagalo ohranjati kulturno raznolikost, onemogočalo avtoritarizem in s tem varovalo 
vrednote Unije; poudarja, da je treba izboljšati predpise, saj zlasti mala in srednja 
podjetja še najbolj občutijo posledice neučinkovite zakonodaje in nepotrebnih upravnih 
bremen; poudarja, da je za konkurenčnost in obstoj teh podjetij bistvenega pomena 
večja povezanost enotnega trga;

12. poudarja, da je treba mlade vključiti v podjetniške dejavnosti; priznava in ceni 
podjetniška prizadevanja v izobraževalnem sektorju, predvsem v primeru malih in 
srednjih podjetij in zadrug, saj omogočajo diverzifikacijo izobraževalnega sistema in 
modelov, ki so na voljo družinam, da lahko svobodno izbirajo med njimi; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj spodbujajo podjetniško izobraževanje in 
pripravijo ukrepe za prilagojeno podporo, s katerimi bodo vsem Evropejcem omogočile 
dostop do podjetništva in samozaposlitve s posebnim poudarkom na ljudeh z manj 
priložnostmi;

13. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami, lokalnimi organi in 
socialnimi partnerji oblikuje novo evropsko pobudo za ustanovitev več kot milijona 
novih zagonskih podjetij v Evropi, ki bodo ponujala podjetniške priložnosti po vsej 
Evropi;

14. poudarja, da imajo mala in srednja podjetja v športu osrednjo vlogo pri zagotavljanju in 
spodbujanju zdravega načina življenja, medkulturnega dialoga ter izobraževalnih in 
poklicnih priložnosti za vse; zato poziva, naj se v okviru programa Erasmus+ več 
pozornosti nameni športni razsežnosti.
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PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Cristian-Silviu Buşoi
predsednik
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
BRUSELJ

Spoštovani gospod predsednik!

Odboru za pravne zadeve je bilo 2. septembra 2020 odobreno, da vašemu odboru predloži 
mnenje v skladu z zgornjim postopkom. Za pripravljavca mnenja je bil imenovan Gilles 
Lebreton. Vaš odbor je za predložitev mnenj odborov žal določil izjemno kratek rok, zato se 
je Odbor za pravne zadeve nazadnje odločil, da pošlje mnenje v obliki pisma.

Odbor je spodnje mnenje sprejel na svoji seji 1. oktobra 20201. Odbor za pravne zadeve se je 
odločil, da Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor pozove, naj v svoj 
predlog resolucije vključi spodnje pobude.

Prepričan sem, da je to koristen prispevek k poročilu, ki ga je pripravil vaš odbor.

S spoštovanjem!

Adrián Vázquez Lázara

POBUDE

1. poudarja, da je treba izboljšati okolje poslovanja malih in srednjih podjetij in da mora 
biti zakonodaja EU koristna, ne da bi državljanom in podjetjem nalagala nepotrebna 
bremena, saj stroški, ki jih zakonodaja povzroča, bremenijo posebej mala in srednja 
podjetja, ki imajo omejene človeške in finančne vire; v zvezi s tem znova poudarja, 
kako pomembno je načelo „najprej pomisli na male“, da je treba ustreznost zakonodaje 
za mala in srednja podjetja dosledno preizkušati ter da se je Komisija zavezala načelu 
„ena za eno“ pri sprejemanju nove zakonodaje; 

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Adrián Vázquez Lázara (predsednik), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (podpredsednik), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, 
Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González 
Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, 
Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo 
Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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2. poudarja, da je pandemija covida-19 evropska mala in srednja podjetja močno prizadela 
in meni, da so se pokazale nekatere pomanjkljivosti evropske industrijske politike, zlasti 
njena odvisnost od tretjih držav, kar bi moralo Evropsko unijo spodbuditi k izboljšanju 
neodvisnih evropskih proizvodnih verig; zato meni, da bi morala EU bolje zaščititi in 
spodbujati mala in srednja podjetja, da bi lažje v celoti izkoriščala priložnosti in se 
odločno odzivala na izzive, s katerimi se ta podjetja in naša družba dandanes soočajo, in 
tako bolje braniti svoje strateške interese; poudarja, da bi morala nova strategija 
vsebovati dolgoročno vizijo s poudarkom na lokalni ravni, da bi preprečili razpad 
dobavnih verig; 

3. pozdravlja okrepljeno vlogo programa InvestEU in v njem vsebovanega sklopa za mala 
in srednja podjetja v načrtu za okrevanje, ki bi moral biti glavno finančno orodje za 
utrditev poslovnih modelov malih in srednjih podjetij in pomoč pri vlaganju v projekte 
upravljanja podjetij, ki bodo spodbujali konkurenčnost in tržno usmerjene inovacije; 

4. poudarja, da je ključnega pomena spodbujati selitev strateških industrij ter podpirati in 
razvijati kratke verige, kjer je to mogoče, da bi ustvarili delovna mesta v Evropi in 
približali ekosisteme malih in srednjih podjetij potrošnikom; 

5. poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozen in učinkovit pravni okvir na ravni EU, ki bo 
temeljil na obveznostih potrebne skrbnosti, da bi zagotovili trajnostne dobavne verige 
za Evropsko unijo in tako zaščitili trajnostna evropska mala in srednja podjetja;

6. poziva Komisijo, naj se učinkoviteje bori proti nepošteni konkurenci, ki slabo vpliva na 
potrošnike in slabi predvsem mala in srednja podjetja, do nje pa prihaja z izdelki iz 
tretjih držav, ki ne izpolnjujejo tehničnih, okoljskih, zdravstvenih in socialnih 
standardov ter standardov intelektualne lastnine Evropske unije, tako da med drugim 
predpiše kot obveznost nedavno uvedeni, vendar zaenkrat še neobvezni uvozni sistem 
„vse na enem mestu“ za pobiranje DDV;

7. pozdravlja novi sistem DDV za mala podjetja, ki bi moral zmanjšati birokracijo in 
upravno breme za mala in srednja podjetja ter ustvariti enake konkurenčne pogoje za 
podjetja; 

8. pozdravlja program za mala in srednja podjetja, ki ga je leta 2020 začel Urad Evropske 
unije za intelektualno lastnino in s katerim naj bi malim in srednjim podjetjem 
omogočili, da v celoti izkoristijo potencial pravnih jamstev, ki izhajajo iz prava o 
intelektualni lastnini;

9. poudarja, da je treba nameniti posebno pozornost sektorjem na enotnem trgu, ki so 
usmerjeni v rast, kot je delilno gospodarstvo, ki privablja inovativna zagonska podjetja, 
ter ustvarjalnim poslovnim modelom omogočiti, da uporabljajo regulativne peskovnike 
na ravni EU, in tako zmanjšati stroške inovacij za zagonska podjetja ter si prizadevati za 
odpravo ovir za sam vstop; 

10. poudarja, da je za odpravo sedanje naložbene vrzeli in okrepitev vodilne vloge 
evropskih malih in srednjih podjetij pri razvoju inovacij, povezanih s cilji zelenega 
dogovora in Sklada za pravični prehod, potrebno trajnostno financiranje; 
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11. opozarja, da je treba zagotoviti, da bo malim in srednjim podjetjem resnično koristila 
Direktiva 2011/7/EU pri zamudah pri plačilih v trgovinskih poslih, in spodbujati države 
članice, naj uporabijo možnost iz člena 12(3) direktive, da sprejmejo določbe, ki so za 
mala in srednja podjetja še ugodnejše;

12. pozdravlja instrument za podporo plačilni sposobnosti, ki ga je Komisija predstavila kot 
del instrumenta EU za okrevanje in bo malim in srednjim podjetjem pri okrevanju po 
pandemiji covida-19 nudil nujno potrebno pomoč pri plačilni sposobnosti, pri čemer 
mora ta instrument zagotoviti, da bodo mala in srednja podjetja prejemala podporo po 
učinkovitih postopkih in bi moral začeti čim prej začeti delovati, da bi dopolnjeval 
ukrepe držav članic;

13. poziva Komisijo, naj dejavno podpre države članice pri prenosu Direktive (EU) 
2019/1023 o okvirih preventivnega prestrukturiranja in postopkih v zvezi s 
prestrukturiranjem insolventnosti in odpustom dolgov, da bi se zlasti mala in srednja 
podjetja izognila stečaju; 

14. meni, da je treba evropskim malim in srednjim ter zagonskim podjetjem ponuditi 
prednostni dostop do javnih naročil in tveganega kapitala, zmanjšati upravno breme ter 
razviti politiko enostavnosti in podpore za inovacije, ki lahko privedejo do vložitve 
patentnih prijav; 

15. spodbuja uvedbo politik, ki samozaposlenim osebam, zlasti podjetnicam, olajšujejo 
dostop do sistemov socialne zaščite; poziva Komisijo, naj poveča možnosti financiranja 
za podjetnice in izboljša dostop do obstoječih sredstev; 

16. spodbuja uvedbo meril za dajanje prednosti regionalnim proizvodom in storitvam pri 
javnih naročilih in predlaga zvišanje pragov za javna naročila, kjer je to primerno, da bi 
okrepili mala in srednja podjetja; 

17. poudarja, da je treba mala in srednja ter zagonska podjetja bolje zaščititi, javne organe 
in civilno družbo pa spodbujati k naložbam v raziskave umetne inteligence in drugih 
tehnologij prihodnosti, kot so robotika, velepodatki, pametno blago in storitve ali 
blokovna veriga, pri čemer je treba v celoti spoštovati pravne in etične standarde, ki se 
določijo na ravni EU, saj so številna evropska mala in srednja podjetja pripravljena 
okrepiti prizadevanja na tem področju; 

18. meni, da bo eden večjih izzivov pri zagotavljanju konkurenčnosti malih in srednjih 
podjetij v prihodnjih letih razvoj hitrega, varnega in zanesljivega internetnega omrežja 
5G po vsej Evropski uniji ter zagotovitev digitalne neodvisnosti Evrope, zlasti v smislu 
omrežij in shranjevanja podatkov; 

19. opozarja, da morajo biti mala in srednja podjetja seznanjena s svojimi pravicami in 
različnimi možnostmi podpore, ki so na voljo; zato poudarja, da je treba povečati 
izmenjavo informacij med malimi in srednjimi podjetji ter državami članicami; 

20. poziva Komisijo, naj skrbi za uravnoteženo podatkovno politiko EU, ki bi dajala pravna 
varnost pri uporabi in nudila okvir za razpoložljivost podatkov za digitalne inovacije na 
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področju storitev in izdelkov, ter naj zlasti za mala in srednja podjetja izboljša poslovne 
modele; 

21. poziva Komisijo, naj izvede študijo o različnih shemah delniških opcij za mala in 
srednja ter zagonska podjetja po vsej Evropi, saj bi lahko evropski ustanovitelji podjetij 
s privlačnimi delniškimi opcijami tekmovali s podobnimi podjetji po vsem svetu, tako 
da bi del svojih zamisli prodali visoko usposobljenim delavcem. 
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