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Pisna izjava po členu 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o evropskem letu 
podjetništva1

1. Gospodarska in finančna kriza je za sabo pustila visoko stopnjo brezposelnosti, zlasti med 
mladimi, ki je eden glavnih izzivov, s katerimi se sooča Evropa. Kriza ni zgolj opozorila 
na nekatera vprašanja, povezana z zaposlovanjem, temveč tudi omajala zaupanje mladih 
in jim jemlje motivacijo ter željo, da bi ostali v Evropi.

2. Razvoj podjetniškega duha in spretnosti je eden najbolj trajnostnih načinov za dvig 
zaposlenosti. To bo kratkoročno ustvarilo nova delovna mesta, dolgoročni rezultati pa 
bodo strukturne spremembe na trgu dela, več prožne varnosti in dodana vrednost za 
gospodarstva EU.

3. Zato Komisijo pozivamo, naj razmisli o razglasitvi evropskega leta podjetništva.

4. Evropsko leto podjetništva bo posebej pomembno za spodbujanje ukrepov iz akcijskega 
načrta za podjetništvo 2020, zlasti med skupinami, katerih podjetniški potencial še ni v 
celoti izkoriščen, namreč med mladimi, ženskami, starejšimi, brezposelnimi in drugimi 
potencialnimi podjetniki.

5. Razglasitev evropskega leta podjetništva bi pomagala povečati privlačnost podjetništva 
kot poklicne poti za Evropejce, ustvariti nova podjetja in delovna mesta ter spodbuditi 
poslovne inovacije.

6. Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 
zavezujoča.


