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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

Evropski parlament,

– 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 poslih2,

– 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 23. februarja 2011 z naslovom Pregled „Akta 
za mala podjetja“ za Evropo (COM(2011)0078) in s tem povezane resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 12. maja 20113,

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

– 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 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/ES5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 o družinskih podjetjih v 
Evropi6,

– 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 10. marca 2020 z naslovom Strategija za MSP 
za trajnostno in digitalno Evropo (COM(2020)0103),

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

1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.
2 UL L 48, 23.2.2011, str. 1.
3 UL C 377 E, 7.12.2012, str. 102.
4 UL C 68 E, 7.3.2014, str. 40.
5 UL L 347, 20.12.2013, str. 33.
6 UL C 316, 22.9.2017, str. 57.
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– ob upoštevanju gospodarske napovedi Komisije iz spomladi 2020,

– ob upoštevanju poročila Svetovne banke z naslovom Global Economic Prospects 
(Svetovni gospodarski obeti) iz junija 2020,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0000/2020),

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 
razglasila pandemijo covida-19, s čimer so postali podatki o gospodarskih, socialnih in 
političnih razmerah, ki jih je Komisija navedla, zastareli;

B. ker 25 milijonov malih in srednjih podjetij ustvari več kot polovico BDP EU in 
zaposluje približno 100 milijonov delojemalcev; ker je 98,9 % podjetij v gospodarstvu 
EU (brez finančnega sektorja) malih podjetij z manj kot 49 zaposlenimi;

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki jo je povzročila pandemija, veliko malih in srednjih 
podjetij na robu stečaja;

D. ker v primeru drugega vala covida-19 v skladu z napovedjo OECD7 ni izključeno, da bo 
izguba dohodka do konca leta 2021 presegla izgubo vseh prejšnjih recesij v 
zadnjih 100 letih;

E. ker je v skladu s poročilom organizacije Mind the Bridge iz leta 2019 z naslovom Tech 
Scaleup Europe8 v Združenih državah trikrat več uspešnih podjetij kot v EU;

F. ker digitalizacija številnim malim in srednjim podjetjem še vedno ni popolnoma 
dostopna; ker bi morali biti pri povečanju dostopa do digitalne infrastrukture v ospredju 
raziskave in razvoj ter znanja in spretnosti;

G. ker je dostop malih in srednjih podjetij do varstva intelektualne lastnine v več državah 
članicah zaradi stroškov in kompleksnih upravnih postopkov še vedno močno otežen;

H. ker podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za razvrstitev 
kot mala in srednja podjetja, znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, zlasti v nekaterih 
državah članicah, in je zanje zato potrebna dodatna in ločena opredelitev podjetij s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v opredelitev malih in srednjih 
podjetij, da bi lahko podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo z 250 do 499 
zaposlenimi prejela večjo podporo in da bi jih lahko bolje promovirali;

Strukturni izzivi pred krizo zaradi covida-19

1. poziva države članice, naj sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi lahko število 

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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predpisov hitro zmanjšali vsaj za 30 %;

2. opozarja, da bodo imela mala in srednja podjetja boljši dostop do svetovnih trgov le, če 
jim bo to omogočalo strukturirano in predvidljivo okolje; v zvezi s tem opozarja na 
vlogo, ki jo imajo gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da bi utegnila biti manjša in 
mikropodjetja brez ustrezne podpore izključena s svetovnih trgov;

3. pozdravlja, da so bili v okviru programa za digitalno Evropo uvedeni intenzivni 
programi usposabljanja s področja digitalizacije; poudarja, da je bistvenega pomena, da 
se zaposleni v malih in srednjih podjetij usposabljajo na področjih, kot so blokovne 
verige, kibernetska varnost in umetna inteligenca, in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede naknadno oceno, da preveri, ali je program res 
izpolnil zadane cilje;

4. poziva, naj se z inovacijskimi politikami in instrumenti EU podpirajo tudi mala in 
srednja podjetja, ki niso dejavna na digitalnem področju, zlasti tista v tradicionalnih 
sektorjih, kjer digitalizacija ni zelo razširjena;

5. opozarja na vlogo poklicnega usposabljanja, ki je bistvenega pomena za spodbujanje 
vključevanja diplomantov in brezposelnih delavcev na trg dela ter zagotavljanje, da 
lahko mala in srednja podjetja računajo na ustrezno usposobljeno osebje; spodbuja 
države članice, naj kar najbolje izkoristijo naslednji Evropski socialni sklad plus (ESS+) 
in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR);

6. opozarja, da so mala in srednja podjetja, ki so vključena v tradicionalno obrt, še posebej 
ranljiva skupina v mreži malih in srednjih podjetij; priznava njihovo gospodarsko in 
družbeno vrednost ter poziva države članice, naj zagotovijo konkurenčnost sektorja;

7. obžaluje, da se mala in srednja podjetja vse bolj soočajo z nelojalno konkurenco 
multinacionalnih podjetij, ki so vedno bolj prisotna na enotnem trgu, kar je privedlo do 
socialnega dampinga in deregulacije trga dela, pa tudi stečaja številnih malih in srednjih 
podjetij;

Nove težave, ki jih prinaša pandemija covida-19

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo, več 
trgovinskih omejitev in motenj v dobavni verigi;

9. je zaskrbljen, da bi lahko po izrednih razmerah zaradi covida-19 razlike med državami 
članicami glede njihove zmožnosti za podporo malim in srednjim podjetjem še povečale 
razlike v konkurenčnosti na notranjem trgu;

10. poziva države članice, naj izvajajo direktivo o boju proti zamudam pri plačilih v 
trgovinskih poslih; opozarja, da je treba malim in srednjim podjetjem hitro zagotoviti 
likvidnost, hkrati pa bi bilo treba okrepiti tudi ukrepe za njihovo dokapitalizacijo;

11. pozdravlja, da so bile omejitve državne pomoči sproščene, a hkrati obžaluje, da se 
državna pomoč po Uniji različno izvaja; poziva Komisijo in Svet, naj ponovno 
vzpostavita enake konkurenčne pogoje za vse države članice;
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12. obžaluje, da lahko izven EU izvaža samo 600.000 malih in srednjih podjetij; pozdravlja 
novi portal, ki ga je vzpostavila Komisija, da bi malim in srednjim podjetjem pomagala 
z informacijami o upravnih postopkih in mednarodnih trgovinskih predpisih; poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da bo to orodje na voljo v več jezikih;

13. poziva, naj se posebna podpora zagotovi socialnim malim in srednjim podjetjem, k 
čemur je Evropski parlament pozval že v svojem stališču o programu COSME;

Strategija za okrevanje

14. 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; želi Svet 
spomniti, da bo preživetje malih in srednjih podjetij po covidu-19 odvisno od tega, ali 
se bodo odločitve sprejemale hitro;

15. poziva države članice, naj zaščito zaposlitev ter proizvodnih zmogljivosti malih in 
srednjih podjetij priznajo kot glavno politično prednostno nalogo; jih nadalje poziva, naj 
predložijo konkretne ukrepe, s katerimi bodo pomagale malim in srednjim podjetjem, ki 
jim grozi stečaj;

16. obžaluje, da številna mala in srednja podjetja nimajo dostopa do sredstev EU, ker so 
zadevni postopki in merila za upravičenost preveč kompleksni; poziva Komisijo, naj 
reši to težavo;

17. poziva države članice, naj malim in srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop do 
bančnih posojil; opozarja na pomen tradicionalnih bančnih modelov, vključno z malimi 
regionalnimi bankami, varčevalnimi zadrugami in javnimi organi;

18. poziva, naj se poveča delež državnih naročil, ki jih mala in srednja podjetja dobijo na 
podlagi javnih naročil, tako da se ohrani njihov dostop do javnih naročil, poleg tega pa 
se je treba zoperstaviti merilom javnega naročanja, ki določajo zahteve ali kvalifikacije, 
ki presegajo osnovne značilnosti kupljenih storitev ali blaga;

19. poziva Komisijo, naj za zmanjšanje izkrivljanja trga, ki je posledica trgovanja s tretjimi 
državami, uporabi instrumente trgovinske zaščite; poziva, naj postane načelo „najprej 
pomisli na male“ ključen vidik evropske trgovinske politike;

20. ugotavlja, da je kriza zaradi covida-19 mala in srednja podjetja prisila k temu, da so 
prešla na inovativne tehnologije in poslovne modele, kot sta e-trgovanje in ekonomija 
delitve, ter poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo naložbe v raziskave in inovacije 
usmerjene v udeležbo malih in srednjih podjetij;

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih in srednjih podjetij v svoja podjetja uspešno 
vključilo digitalno tehnologijo, in poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne inovacije, pregledajo, da bi ocenili in 
izboljšali njihovo učinkovitost;

22. poziva k zavezujočemu testu za mala in srednja podjetja, s katerim bi lahko ocenili 
gospodarski vpliv zakonodajnih predlogov na mala in srednja podjetja; poziva, naj se 
ustrezno oceni stroškovna učinkovitost načrtovanega zaostrovanja sedanjih ciljev glede 
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emisij CO2;

23. opozarja, da je treba v oblikovanje politik dejavno vključiti predstavnike malih in 
srednjih podjetij, da bi našli trajnostni pristop za uresničitev ciljev zelenega dogovora, 
ki morajo temeljiti na točnih ocenah trajnosti;

24. opozarja, da je doseganje podnebne nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da lahko 
ima mehanizem za prilagajanje na mejah bistveno vlogo pri tem, da se konkurenčnost 
evropskih malih in srednjih podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne trgovinske partnerje 
EU spodbuja k temu, da sprejmejo višje okoljske standarde;

25. 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, podkapitalizacija 
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 % malih in srednjih podjetij. Prekomerno zakonsko urejanje 
v nekaterih državah članicah dosega še posebej skrb vzbujajoče razsežnosti, kar ovira 
konkurenčnost malih in srednjih podjetij ne le v nacionalnem poslovnem okolju, temveč tudi 
na širšem evropskem notranjem trgu.

Poleg tega konkurenčnost in celo preživetje malih in srednjih podjetij 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.


