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POBUDE

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

1. poudarja, da uporaba načela „najprej pomisli na male“ na ravni Skupnosti, nacionalni in 
lokalni ravni zahteva dosledno izvajanje predpisov notranjega trga in direktive o 
storitvah1 ter nadaljnje učinkovito in usmerjeno spremljanje Komisije in držav članic v 
okviru letnih poročil o izvajanju Lizbonske strategije, da se v skladu s temi predpisi in ob 
upoštevanju potreb malih podjetij zagotovi odprava vseh ovir ; poziva k horizontalni 
preiskavi pogojev za mala in srednja podjetja (MSP), skladni s sektorskimi preiskavami, 
ki jih je izvedla Komisija v različnih poslovnih sektorjih, katere namen je bolj poštena in 
odprta konkurenca za mala in srednja podjetja (MSP) v vsej Evropi, v tesnem 
sodelovanju z njihovimi predstavniškimi organizacijami; pri tem Parlament poudarja, da 
akt za mala podjetja ne uvaja zavezujočih predpisov, temveč je oblikovan kot smernice v 
praksi;

2. poudarja ključno vlogo, ki jo imajo MSP v evropski gospodarski in socialni strukturi in 
kako pomembno je, da lahko pri uresničevanju ciljev Lizbonske strategije izkoristijo 
priložnosti, ki jih nudi notranji trg, demografske in tehnološke spremembe, okoljske 
izzive in globalizacijo; 

3. opozarja, da lahko primerna politika za poenostavljanje zakonodaje, zmanjšanje splošnih 
stroškov, odpravo upravnih stroškov, uvedbo novih tehnologij in poenostavljanje 
transakcij spodbudi učinkovitost MSP in mikropodjetij ter pravičnejšo konkurenco na 
notranjem trgu; 

4. meni, da bi morale biti informacije, ki jih MSP in mikropodjetja posredujejo upravam, 
javnosti in trgu, v skladu z merili splošnega interesa in natančne sorazmernosti; 

5. poudarja spodbujanje podjetniške kulture in spodbudnega podjetniškega okolja za razvoj 
celotnega potenciala MSP;

6. poziva k večjim prizadevanjem za medsebojno priznavanje zaradi lažjega čezmejnega 
delovanja MSP; podpira skupno in usklajeno osnovo za obdavčitev gospodarskih družb; 
poziva k oblikovanju storitve v zvezi z DDV po načelu „vse na enem mestu“, kar bi 
podjetnikom omogočilo izpolnjevanje obveznosti v državi izvora posla;

7. meni, da je treba za MSP in še zlasti za mikropodjetja uporabiti take oblike 
obdavčevanja, s katerimi se čim bolj zmanjša upravna obremenitev, s čimer bi olajšali 
zagon dejavnosti in spodbudili inovativnost in naložbe ves čas njihovega delovanja;

8. predlaga, da se olajša prenos MSP, še zlasti v primerih upokojitve ali bolezni nosilca 
dejavnosti ter prenos na sorodnike ali dediče;

9. poziva k boljšemu dostopu MSP do javnih naročil v okviru razpisov, oblikovanih tako, da 

1  Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem 
trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36).
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čim bolj dosežejo mala podjetja, kjer je mogoče, pa tudi k odprtju javnih razpisov za 
storitve, pri čemer se ohranja splošni interes in načelo subsidiarnosti;

10. z namenom lažjega sodelovanja MSP pri javnih naročilih poudarja, da so potrebna 
ustrezna in sorazmerna merila usposobljenosti za določen razpis, razdelitev razpisov na 
manjše sklope ter dostop do informacij o razpisih, da se izboljša preglednost razpisnih 
postopkov;

11. ugotavlja, da množično razširjene zamude pri plačilih, tudi pri javno financiranih organih, 
predstavljajo veliko težavo za MSP, saj so ta občutljiva za spremembe v denarnem toku;

12. pozdravlja sedanjo revizijo Direktive 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih1 in se zavzema, da 
se vidik MSP v celoti upošteva, saj bi zmanjšanje pogostosti in zlorab zamud pri plačilih 
MSP omogočilo učinkovitejšo izrabo vsega potenciala notranjega trga;

13. poudarja pomen statuta evropske zasebne družbe kot nove dopolnilne pravne oblike, če se 
ta osredotoči na MSP, ki želijo sodelovati v čezmejnih dejavnostih, in če ga večja 
podjetja ne morejo zlorabiti za spodkopavanje in izigravanje pravnih določb v državah 
članicah, s pomočjo katerih se krepi sistem upravljanja podjetij, ki upošteva interese vseh 
zainteresiranih strani;

14. poziva k povečanju sredstev za inovacije v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost 
in inovativnost ter k zagotavljanju boljšega dostopa MSP do teh sredstev s pomočjo 
Evropskega tehnološkega in inovacijskega inštituta; nadalje poziva Komisijo k 
bistvenemu zmanjšanju birokracije pri izvajanju sedmega okvirnega programa, da se 
zagotovi boljši dostop MSP;

15. poziva države članice, naj namenijo več regionalnih sredstev za raziskave in razvoj ter 
naj v večji meri vključijo MSP v zadevne programe;

16. poudarja, da so dinamični finančni trgi bistvenega pomena za financiranje MSP ter da je 
treba odpreti evropske trge tveganega kapitala s pomočjo boljše razpoložljivosti in 
dostopnosti tveganega kapitala, dolžniško-lastniškega financiranja in mikrokreditov; zato 
meni, da bi morala imeti MSP v običajnih okoliščinah dostop do posojil, ki jih nudijo 
akterji na kapitalskih trgih, ki lahko učinkoviteje ocenijo njihove možnosti za uspeh in 
krijejo njihove potrebe;

17. ugotavlja, da na ravni Skupnosti še ni bila opravljena nobena analiza o učinku različnih 
oblik financiranja Skupnosti za MSP in koristi, ki so jih MSP imela od teh sredstev; 
ponovno poziva, naj Komisija opravi take analize; ocenjuje, da je bistvenega pomena čim 
bolj poenostaviti predpise in postopke glede dostopa do teh finančnih pomoči in različnih 
programov za različne kategorije MSP; v ta namen poziva Komisijo, naj pripravi 
pogovore z organizacijami, ki zastopajo MSP, da bi odpravili nastale ovire;

18. podpira odločitev Sveta in Evropske investicijske banke o sprejetju vrste reform za 
razširitev finančnih produktov za MSP v ponudbi skupine EIB ter o znatni kvantitativni 

1 UL L 200, 8.8.2000, str. 35.
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in kvalitativni razširitvi ponudbe njenih globalnih posojil bančnim partnerjem;

19. poziva Komisijo, naj na ustrezen način učinkoviteje nadzoruje, kako finančni, bančni ali 
upravni posredniki uporabljajo finančna sredstva Skupnosti, namenjena malim in 
mikropodjetjem, ter naj zagotovi, da podjetja ta finančna sredstva dobijo v celoti in v 
razumnih rokih;

20. meni, da se mora vsa nova zakonodaja, na primer zakonodaja za odpravo zamud pri 
plačilih ali zakonodaja na področju avtorskih pravic, prava gospodarskih družb ali 
konkurenčnega prava (kot so predpisi, sprejeti za lažje uveljavljanje odškodninskih 
zahtevkov v zasebnih tožbah zaradi protikonkurenčnega ravnanja, ali predpisi v skladu z 
Uredbo o splošnih skupinskih izjemah za državne pomoči1) oblikovati tako, da ne 
diskriminira MSP, ampak jih podpira in zagotavlja njihove storitve na notranjem trgu;

21. meni, da predlogi Komisije ne vključujejo jasne strategije za izboljšanje pravnega statusa 
in pravic samozaposlenih oseb, zlasti če je njihov položaj primerljiv z zaposlenimi 
osebami; poziva Komisijo, naj samozaposlenim osebam zagotovi pravico do dogovora o 
standardnih tarifah, organiziranja dela in sklepanja kolektivnih pogodb, če sodelujejo z 
velikim naročnikom v prevladujočem položaju, če to ne škoduje šibkejšim potencialnim 
strankam in ne izkrivlja trga;

22. poudarja pomen napredka v trgovinskih pogajanjih, ki bi še zmanjšal regulativne 
trgovinske ovire, ki nesorazmerno vplivajo na MSP;

23. meni, da mora vsa zakonodaja o MSP podpirati njihovo rast in ne sme umetno omejevati 
njihove sposobnosti za prevzem vodilne vloge v razvoju evropskega gospodarstva; v tem 
pogledu poudarja, da je treba upoštevati njihovo raznolikost, zlasti obrtniških in malih 
podjetij, ki predstavljajo 98 % gospodarstva EU, pri čemer se je treba opirati na pomoč 
njihovih predstavniških organizacij in ponuditi rešitve, prilagojene njihovim specifičnim 
potrebam; zato poziva, naj se v "test MSP" vključijo postopki, kot so analize stroškov in 
koristi ali redna posvetovanja z interesnimi skupinami;

24. poziva Komisijo, naj spodbudi poenostavitev in uskladitev prava družb ter zlasti 
računovodskih pravil na notranjem trgu, da se zmanjša upravno breme za MSP in poveča 
preglednost za vse zadevne interesne skupine; poziva Komisijo, naj močno spodbudi 
uporabo nove tehnologije, kot je XBRL, in sicer naj predloži časovni načrt za uvedbo 
poročanja XBRL v Evropski uniji, da bi to v razumnem času to postalo obvezno, ter naj 
spodbuja in podpira množično uporabo tega odprtega standarda;

25. poudarja, da mora biti namen akta za mala podjetja zmanjšati ovire za ustanavljanje 
novih podjetij in za samozaposlene podjetnike ter hkrati olajšati rast in razvoj novih 
podjetij tako, da se zagotovijo sredstva in možnosti za inovativne postopke in 
konkurenčnost evropske industrije;

26. poudarja, da načrtovana uvedba direktive o znižanih stopnjah DDV za delovno intenzivne 

1 Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s 
skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, UL L 214, 9.8.2008, 
str. 3).
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storitve na lokalni ravni ne sme povzročiti izkrivljanje konkurence, hkrati pa ne sme biti 
dvoma, na katere storitve se nanaša;

27. poziva javne organe držav članic, naj skupaj ustanovijo posvetovalnice po načelu "vse na 
enem mestu", kjer bi zagotovili podporne storitve in izmenjavo najboljše prakse za MSP;

28. v ta namen poziva, naj se zakonodaja Skupnosti oblikuje na podlagi potreb večine 
podjetij ter naj se to načelo uveljavi kot zavezujoče pravilo in v obliki, ki jo je treba še 
določiti, v skladu s katero pa bi sodelovali Parlament, Svet in Komisija, da zagotovijo 
pravilno izvajanje prednostnih nalog po načelu „najprej pomisli na male“ na ravni 
Skupnosti; poziva, naj zadevne predstavniške organizacije posrednice neposredno 
sodelujejo na vseh stopnjah v zakonodajnem postopku; poziva države članice, naj to 
načelo uvedejo v nacionalno in regionalno zakonodajo;

29. zahteva, naj se v aktu za mala podjetja upoštevajo kooperacije MSP (povezane skupine), 
saj je pri povezanih skupinah tveganje plačilne nesposobnosti očitno manjše kot pri 
posameznih podjetjih;

30. obžaluje prakso pretirano natančnega izvrševanja predpisov (t. i. „gold plating“), ki jo 
izvajajo države članice in škoduje zlasti MSP, ter poziva Komisijo, naj preuči, katere 
nadaljnje ukrepe bi bilo mogoče sprejeti za preprečevanje te prakse, med drugim tudi 
uvedbo pravice državljanov do neposredne tožbe; poziva k naknadni oceni učinka, ki bo 
analizirala, kako se odločitve v državah članicah in na lokalni ravni dejansko izvajajo;

31. poziva k strukturiranemu vzpostavljanju mehanizmov za dialog, svetovanje in 
sodelovanje MSP in njihovih predstavnikov z javnimi organi;

32. poziva Komisijo, naj vsako leto pripravi letno poročilo o malih in srednjih podjetjih, v 
katerem bo predstavila in ovrednotila glavne podatke o tem sektorju, s čimer bi 
predstavili njihov položaj, spremljali razvoj in preverili doseganje ciljev, zastavljenih za 
ta sektor;

33. poziva Komisijo, naj za številne ukrepe, predlagane v aktu za mala podjetja, doda okvirne 
časovne razporede, saj bi ti omogočili letno poročanje o dosežkih in zagotovili ustrezno 
spremljanje napredka.
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