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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 
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 

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

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

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;
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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;

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 
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„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 
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 

5 UL L 212, 31.3.2020, str. 8.
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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;

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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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;

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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