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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2013 o boljšem dostopu do 

financiranja za mala in srednja podjetja1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. novembra 2014 o pregledu smernic za oceno 

učinka Komisije in vlogi testa za mala in srednja podjetja2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2016 o Evropski investicijski banki – 

letno poročilo 20143, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. februarja 2016 o letnem poročilu Evropske 

centralne banke za leto 20144, 

– ob upoštevanju svoje resolucije o oblikovanju unije kapitalskih trgov z dne 9. julija 

20155, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2015 o davčnih stališčih in drugih 

ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 o letnem poročilu o politiki 

konkurence EU7, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 o oceni stanja in izzivih pri 

                                                 
1  UL C 24, 22.1.2016, str. 2. 
2  Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0069. 
3  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0200. 
4  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0063. 
5  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0268. 
6  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0408. 
7  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0004. 



 

 

ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji koraki k bolj učinkovitemu in 

uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in unijo kapitalskih trgov1, 

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

Evropi2, 

– ob upoštevanju razprave z dne 13. aprila 2016 na podlagi vprašanj za ustni odgovor v 

imenu skupin PPE, S&D, ECR, ALDE in GUE/NGL o pregledu faktorja za podporo 

malim in srednjim podjetjem3, 

– 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 30. septembra 2015 z naslovom »Akcijski 

načrt za oblikovanje unije kapitalskih trgov« (COM(2015)0468), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom »Izpopolnitev 

enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo« (COM(2015)0550), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Smernice o državni pomoči za 

spodbujanje naložb tveganega financiranja4, 

– ob upoštevanju Direktive 2011/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih5, 

– ob upoštevanju raziskave ECB o dostopu do financiranja za podjetja v euroobmočju 

(april doseptember 2015) z decembra 2015, 

– ob upoštevanju drugega posvetovalnega dokumenta Baselskega odbora za nadzor bank 

o revizijah standardiziranega pristopa za kreditna tveganja iz decembra 2015, 

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 18. junija 2015 o oceni Uredbe (ES) 

št. 1606/2002 z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov 

(COM(2015)0301), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Crowdfunding in the EU Capital 

Markets Union“ (Množično financiranje v uniji kapitalskih trgov EU) 

(SWD(2016)0154), 

– ob upoštevanju priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi 

mikro, malih in srednjih podjetij6, 

– ob upoštevanju letnega poročila Evropske centralne banke za leto 20147, 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0006. 
2  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0290. 
3  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20160413+ITEM-024+DOC+XML+V0//SL. 
4  UL C 19, 22.1.2014, str. 4. 
5  UL L 48, 23.2.2011, str. 1. 
6  UL L 124, 20.5.2003, str. 36. 
7  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201407_pp79-97en.pdf 



 

 

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. januarja 2016 z naslovom »Sveženj proti 

izogibanju davkom: naslednji koraki za učinkovito obdavčenje in večjo davčno 

preglednost v EU« (COM(2016)0023), 

– ob upoštevanju predloga uredbe Komisije z dne 30. novembra 2015 o prospektu, ki se 

objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

(COM(2015)0583), 

– Ob upoštevanju poročila Evropskega bančnega organa o MSP in faktorja za podporo 

MSP1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. julija 2015 z naslovom »Skupna 

prizadevanja za rast in delovna mesta: vloga nacionalnih spodbujevalnih bank pri 

podpori naložbenega načrta za Evropo« (COM(2015)0361), 

–  ob upoštevanju poročila Komisije o mehanizmu opozarjanja 2016 z dne 26. novembra 

2015 (COM(2015)0691), 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora 

za proračun, Obora za regionalni razvoj in Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-

0222/2016), 

A. ker imajo mikro-, mala in srednja podjetja in podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo pomembno vlogo glede zaposlovanja in rasti v evropskem gospodarstvu, 

saj MSP v EU predstavljajo 67 % vsega zaposlovanja, 71,4 % povečanja zaposlovanja 

in 58 % dodane vrednosti v nefinančnem poslovnem sektorju za leto 20142; 

B. ker v sedanji zakonodaji Unije ni enotne izrecne opredelitve MSP razen razvrstitve na 

mala podjetja in srednja podjetja v okviru direktive o računovodstvu; 

C. ker so evropska MSP zelo raznolika in vključujejo veliko število mikropodjetij, ki 

pogosto delujejo v tradicionalnih sektorjih, hkrati pa tudi vse večje število novih 

zagonskih podjetij in hitro rastočih inovativnih podjetij; ker se ti poslovni modeli 

soočajo z različnimi težavami in imajo zato tudi različne potrebe po financiranju; 

D. ker večina evropskih MSP deluje predvsem na državni ravni; razmeroma majhno število 

MSP posluje čezmejno v EU, medtem ko je število tistih, ki izvažajo iz EU, neznatno; 

E. ker banke zagotavljajo 77 % neodplačanih finančnih sredstev MSP v Evropi3; 

F. ker bi bilo treba MSP zagotoviti čim širše možnosti financiranja, da bi se jim omogočil 

optimalen dostop do finančnih sredstev v vseh fazah razvoja podjetja; ker to vključuje 

ustrezno regulativno okolje za vse kanale financiranja, kot so bančna posojila, 

financiranje s strani kapitalskih trgov, lastne menice, zakup, množično financiranje, 

tvegani kapital, vzajemna posojila itd.; 

                                                 
1  EBA/OP/2016/04, 23.3.2016. 
2  Letno poročilo Komisije o evropskih MSP 2014/2015. 
3  Raziskava ECB o dostopu do financiranja za podjetja v euroobmočju - april–september 

2015. 



 

 

G. ker institucionalni vlagatelji, na primer zavarovalnice, s prenosom in preoblikovanjem 

tveganj pomembno prispevajo k financiranju MSP; 

H. ker je v svojem poročilu o MSP in faktorju za podporo MSP iz marca 2016 EBA 

ugotovil, da ni dokazov o tem, da bi faktor za podporo MSP zagotovil dodatno 

spodbudo za posojila MSP v primerjavi z velikimi podjetji; ker pa je priznal, da je 

morda še prezgodaj za zanesljive ugotovitve glede na omejitve pri oceni, zlasti v zvezi z 

razpoložljivimi podatki, razmeroma nedavno uvedbo faktorja za podporo MSP, 

dejstvom, da bi ugotavljanje učinkov tega faktorja lahko ovirali številni dogodki, ter 

uporabo velikih podjetij v kontrolni skupini; ker je EBA ugotovil tudi, da banke z boljšo 

kapitalizacijo na splošno več posojajo MSP in da obstaja večja verjetnost, da bodo 

manjša in mlajša podjetja težje dobila posojilo kot velika in starejša podjetja; ker poleg 

tega ugotavlja, da je zakonodajalec uvedel faktor za podporo MSP kot previdnostni 

ukrep, da ne bi ogrozili kreditiranja MSP; 

I. ker je financiranje mikro-, malih in srednjih podjetij zaradi krize bolj trpelo kot 

financiranje velikih podjetij, čeprav je bilo v zadnjem času zabeleženo rahlo izboljšanje, 

in ker so se MSP v euroobmočju spopadala z zaostritvijo zahtev bank glede zavarovanja 

posojil in se do neke mere s tem še vedno soočajo1; 

J. ker je od prvega kroga anket o dostopu MSP do finančnih sredstev iskanje strank še 

vedno največja težava MSP v euroobmočju, medtem ko imajo z dostopom do finančnih 

sredstev manj težav; ker je najnovejša raziskava, objavljena decembra 2015, pokazala, 

da se razpoložljivost zunanjega financiranja za MSP znatno razlikuje med državami v 

euroobmočju; ker je dostop do financiranja še vedno težji za mala in srednja podjetja 

kot za velika podjetja; 

K. ker imajo nacionalne/regionalne spodbujevalne banke pomembno vlogo pri spodbujanju 

dolgoročnega financiranja; ker so okrepile svoje dejavnosti, da bi uravnotežile proces 

razdolževanja, ki je potreben v sektorju komercialnega bančništva; ker imajo 

pomembno vlogo tudi pri izvajanju finančnih instrumentov EU, ki presegajo področje 

delovanja Evropskega sklada za strateške naložbe; 

L. ker izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za MSP ne bi smelo povzročiti nižanja 

finančnih standardov in predpisov; 

M. ker je švicarska banka WIR Bank dopolnilen valutni sistem, ki je namenjen MSP, 

predvsem v turizmu, gradbeništvu, proizvodnji, trgovini na drobno in strokovnih 

storitvah; ker WIR Bank ponuja mehanizem potrjevanja, v katerem podjetja kupujejo 

drugo od drugega brez uporabe švicarskih frankov; ker pa se omenjeni mehanizem 

pogosto uporablja v kombinaciji s švicarskim frankom pri transakcijah v dveh valutah; 

ker trgovanje v WIR predstavlja 1–2-odstotni delež švicarskega BDP; ker se je izkazalo, 

da je WIR proticikličen glede na BDP, še bolj pa glede na število brezposelnih; 

N. ker je do aprila 2015 samo 21 izmed 28 držav članic ustrezno preneslo direktivo o 

zamudah pri plačilih iz leta 2011, čeprav je rok za prenos potekel že pred več kot dvema 

letoma; 

                                                 
1  Raziskava ECB o dostopu do financiranja za podjetja v euroobmočju - april–september 

2015. 



 

 

O. ker Komisija v poročilu o mehanizmu opozarjanja 2016 opozarja, da je na eni strani 

„rast […] postala bolj odvisna od domačih virov povpraševanja, zlasti izrazitejšega 

okrevanja pri naložbah“, na drugi pa „čeprav se je potrošnja v zadnjem času okrepila, je 

domače povpraševanje še vedno skromno, deloma v zvezi z občutnimi pritiski na 

razdolževanje v več državah članicah“; 

P. ker Direktiva EU 2004/113/ES prepoveduje diskriminacijo zaradi spola pri dostopu do 

blaga in storitev, vključno s finančnimi storitvami; ker je bilo ugotovljeno, da je dostop 

do finančnih sredstev ena izmed glavnih ovir, na katere naletijo podjetnice; ker 

podjetnice večinoma začnejo z manj kapitala, si manj izposojajo in se zanašajo na 

družino namesto na dolžniška ali lastniška finančna sredstva; 

Raznolike potrebe glede financiranja v raznolikem sektorju MSP 

1. priznava raznolikost MSP, vključno z mikropodjetji, in podjetij s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo v državah članicah, ki se odraža v njihovih poslovnih modelih, velikosti, 

geografskem položaju, socialno-ekonomskem okolju, stopnji razvitosti, finančni 

strukturi, pravni obliki in različnih ravneh podjetniškega usposabljanja; 

2. priznava izzive, s katerimi se soočajo MSP, zaradi razlik v pogojih financiranja in 

potrebah MSP med državami članicami in regijami, zlasti glede količine in cene 

razpoložljivih finančnih sredstev, na katere vplivajo dejavniki, značilni za MSP in za 

države in regije, v katerih imajo sedež, vključno z gospodarsko nestabilnostjo, počasno 

rastjo in večjo finančno nestabilnostjo; ugotavlja, da se MSP srečujejo tudi z drugimi 

izzivi, kot je dostop do strank; poudarja, da so kapitalski trgi v EU razdrobljeni in 

različno urejeni ter da je bil del doseženega povezovanja izgubljen zaradi krize; 

3. poudarja, da potreba po raznolikih in izboljšanih možnosti javnega in zasebnega 

financiranja za MSP ni prisotna samo v fazi zagona, temveč v njihovem celotnem 

življenjskem ciklu, in opozarja, da je za zaščito financiranja podjetij potreben 

dolgoročen strateški pristop; opozarja, da je dostop do finančnih sredstev pomemben 

tudi za prenos podjetij; poziva Komisijo in države članice, naj podprejo MSP v tem 

procesu, tudi v prvih letih delovanja; ugotavlja, da je potreben raznolik in prilagojen 

pristop v smislu ureditve in pobud, ki jih je treba podpreti; opozarja, da model 

financiranja, ki bi ustrezal vsem, ne obstaja in poziva Komisijo, naj podpre razvoj 

širokega izbora prilagojenih programov, instrumentov in pobud, da bi tako podprli 

podjetja v fazah njihovega ustanavljanja, rasti in prenosa, pri čemer je treba upoštevati 

njihovo velikost, promet in finančne potrebe; ugotavlja, da se podjetja, ki jih vodijo 

ženske, pogosteje kot podjetja, ki jih vodijo moški, ukvarjajo s storitvami in temeljijo na 

nematerialnih virih; ugotavlja, da je razlog za nizek delež žensk, ki vodijo MSP, deloma 

tudi težji dostop do finančnih sredstev; obžaluje, da je razmerje mikroposojil za moške 

in ženske v okviru evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress, katerega cilj je 

spodbujati enake možnosti za ženske in moške, v letu 2013 znašalo 60 proti 40; zato 

poziva Komisijo, naj zagotovi, da v njenih programih, namenjenih lajšanju dostopa do 

finančnih sredstev za MSP, podjetnice ne bodo prikrajšane; 

4. poziva Komisijo, naj oceni diskriminacijo, s katero se soočajo MSP, ki jih vodijo 

pripadniki drugih ranljivih družbenih skupin; 

5. meni, da raznolik, dobro urejen in stabilen sektor finančnih storitev, ki ponuja široko 

paleto stroškovno učinkovitih in prilagojenih možnosti financiranja, najbolje služi 



 

 

dejanskim potrebam MSP in omogoča dolgoročen trajnostni razvoj; v zvezi s tem 

poudarja pomen tradicionalnih modelov bančništva, tudi majhnih regionalnih bank, 

hranilnih zadrug in javnih institucij; v zvezi s tem ugotavlja, da je treba enako pozornost 

nameniti izboljšanju dostopa do finančnih sredstev za mikropodjetja in samostojne 

podjetnike; 

6. spodbuja MSP, naj na celotno EU gledajo kot na svoj domači trg in uporabljajo 

potencial enotnega trga za svoje potrebe po finančnih sredstvih; pozdravlja pobude 

Komisije, ki podpirajo MSP in zagonska podjetja na izpopolnjenem enotnem trgu, ter 

poziva Komisijo, naj nadaljuje pripravo predlogov, prilagojenih potrebam MSP; meni, 

da bi morala pobuda Startup Europe pomagati malim inovativnim podjetjem tako, da bi 

jih podpirala, dokler ta ne bi začela delovati; glede tega poudarja pomen zbliževanja 

pravil in postopkov po vsej Uniji ter izvajanja Akta za mala podjetja; poziva Komisijo, 

naj sprejme nadaljnje ukrepe po tem aktu, s katerimi bi dodatno pomagala podjetjem, da 

premagajo fizične in regulativne ovire; v zvezi s tem priznava, da so inovacije ključno 

gonilo trajnostnega razvoja in zaposlovanja v EU in da je treba posebno pozornost 

posvetiti inovativnim MSP; poudarja vlogo, ki jo lahko imata kohezijska politika EU in 

regionalni sklad EU kot vir financiranja MSP; poziva Komisijo in države članice, naj 

zagotovijo usklajenost, doslednost ter sinergije med evropskimi instrumenti in programi 

v korist MSP, kot so evropski strukturni in investicijski skladi; poziva Komisijo in 

države članice, naj spodbujajo celovit pristop k razširjanju informacij o vseh možnostih 

financiranja EU; poziva države članice in Komisijo, naj dosežejo bistven napredek v 

smeri nadaljnje poenostavitve, tako da bo financiranje bolj privlačno za MSP; 

7. opozarja, da je za dostop do finančnih sredstev poglavitno bolj usklajeno pravno in 

poslovno okolje, ki podpira pravočasna plačila v trgovinskih poslih; v zvezi s tem 

poudarja finančne težave, s katerimi se srečujejo MSP, ter negotove razmere, v katerih 

so se znašli dobavitelji zaradi zamud velikih podjetij, javnih institucij in organov pri 

plačilih; poziva Komisijo, naj med pregledom direktive o zamudah pri plačilih oceni 

uvedbo posebnih ukrepov, s katerimi bi olajšali plačila za MSP; poziva Komisijo, naj 

objavi svoje poročilo o izvajanju direktive o zamudah pri plačilih, ki naj bi bilo 

pripravljeno do 16. marca 2016, in po potrebi oblikuje nove predloge za zmanjšanje 

tveganja za čezmejna plačila in oviranje denarnega toka na splošno; 

8. pozdravlja pobudo Komisije glede ponovnega začetka del v zvezi z vzpostavitvijo 

pravega evropskega trga finančnih storitev na drobno v okviru objave zelene knjige o 

finančnih storitvah na drobno (2015); poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni 

značilnostim MSP in zagotovi, da bodo čezmejne storitve na področju finančnih storitev 

na drobno MSP omogočile boljši dostop do finančnih sredstev; 

9. ugotavlja, da zlasti zagonska podjetja in mikropodjetja težko pridejo do ustreznega 

financiranja ter težko prepoznavajo in izpolnjujejo regulativne finančne zahteve, zlasti v 

fazi razvoja; obžaluje pomanjkanje usklajenosti v nacionalnih zakonodajah o 

ustanavljanju MSP; zato spodbuja države članice, naj vztrajajo pri prizadevanjih za 

zmanjšanje upravnih ovir in vzpostavitev enotnih kontaktnih točk kot vozlišč za vse 

regulativne zahteve za podjetja; spodbuja države članice, EIB in nacionalne 

spodbujevalne banke, naj v zvezi s tem zagotavljajo informacije o možnostih 

financiranja in shemah jamstev za posojila; 

10. pozdravlja pobudo Komisije, da identificira neupravičene ovire in prepreke, zaradi 

katerih finančni sektor ne zagotavlja financiranja realnemu gospodarstvu, zlasti MSP, 



 

 

vključno z mikropodjetji; poudarja, da je uresničitev dobro delujočega evropskega 

kapitalskega trga ena od najpomembnejših pobud za finančni sektor; poudarja, da je 

treba poenostaviti ali spremeniti pravila, ki povzročajo nehotene posledice ali ovirajo 

razvoj MSP; poudarja, da poenostavitev zakonodaje ne bi smela povzročiti 

nepotrebnega znižanja finančnih regulativnih standardov; nadalje poudarja, da novi 

predlogi Komisije ne smejo privesti do bolj zapletenih predpisov, ki lahko negativno 

vplivajo na naložbe; meni, da bi moral evropski pristop k finančni ureditvi in uniji 

kapitalskih trgov ustrezno upoštevati mednarodni razvoj, da bi preprečili nepotrebna 

razhajanja in podvajanja v zakonodaji ter ohranili privlačnost Evrope za mednarodne 

vlagatelje; poudarja, da mora biti evropsko gospodarstvo privlačno za visoko stopnjo 

neposrednih tujih naložb, vključno z novimi neposrednimi tujimi naložbami, ki ne bodo 

spodbujale le kapitalskih trgov, temveč tudi sektor zasebnega lastniškega kapitala ter 

tvegani kapital in naložbe v evropsko industrijo; meni tudi, da bi morale Komisija in 

države članice sprejeti strateški načrt za podporo financiranja MSP, da bi ta postala 

mednarodna; 

11. ponovno poudarja, da spremenjena pravila na področju javnih naročil in koncesijskih 

pogodb ne bi smela ovirati dostopa MSP ter mikropodjetij do trga javnih naročil; 

12. poziva Komisijo in Svet, naj vprašanju povpraševanja pri MSP namenita večjo 

pozornost ter ga na ustreznejši način obravnavata v priporočilu za ekonomsko politiko 

euroobmočja, v priporočilih za posamezne države in v naknadni oceni skladnosti držav 

članic s priporočili; 

Bančna posojila za MSP 

13. priznava, da so bančna posojila tradicionalno najpomembnejši zunanji vir financiranja 

za MSP v Uniji, saj banke prispevajo več kot tri četrtine finančnih sredstev za MSP v 

Uniji v primerjavi z manj kot polovico v ZDA, zaradi česar so MSP še zlasti občutljiva 

na omejevanje bančnih posojil; ugotavlja, da je finančna kriza prispevala k 

razdrobljenosti bančnega financiranja in pogojev za bančna posojila; obžaluje obstoječa 

nesorazmerja – ki se sicer postopno zmanjšujejo – med pogoji kreditiranja za MSP iz 

različnih držav euroobmočja, ki odražajo tudi različno dojemanje tveganja in različne 

gospodarske pogoje; ugotavlja, da bančna unija prispeva k obravnavanju te 

razdrobljenosti; poziva države članice, naj v celoti izvajajo Direktivo 2004/113/ES in 

sodelujejo s finančnim sektorjem v zvezi s svojo obveznostjo zagotavljanja polnega in 

enakega dostopa MSP do bančnih posojil; poudarja pomembno in dobro razvito vlogo 

bank s posebnim regionalnim in lokalnim znanjem pri zagotavljanju financiranja MSP 

in njihovo dolgoročno sodelovanje s temi podjetji; poudarja, da so se dobro razvite 

lokalne banke izkazale za učinkovite pri posojanju MSP in preprečevanju izgub; zato 

poudarja, da je treba razvijati lokalne banke; 

14. poudarja, da digitalizacija sicer napreduje, zaradi česar se pojavljajo novi viri 

financiranja, vendar je lokalna prisotnost tradicionalnih kreditnih institucij, zlasti na 

otokih in otočjih ter podeželskih, oddaljenih in obrobnih območjih, še vedno bistvena za 

dostop MSP do finančnih sredstev; 

15. spodbuja banke, naj celotno EU štejejo za svoj notranji trg in izkoristijo potencial 

enotnega trga, da ponudijo financiranje MSP, tudi tistim, ki nimajo sedeža v državi 

članici, v kateri ima sedež zadevna finančna institucija; 



 

 

16. spodbuja Komisijo, naj preuči možnost uvedbe programov „financiranja posojil“, v 

okviru katerih bi se sredstva ECB zagotovila bankam le za namen posojanja MSP; 

poziva Komisijo, naj oceni možnosti za oblikovanje novih pobud za privabljanje 

naložb; 

17. poudarja pomembno vlogo nacionalnih in regionalnih spodbujevalnih bank in institucij 

pri financiranju sektorja MSP; opozarja na njihovo osrednjo vlogo v delu za MSP, ki se 

financira v okviru EFSI, ter pri vključevanju držav članic v projekte EFSI; meni, da so 

bančna posojila še vedno najpomembnejši vir financiranja za MSP; meni, da bi si 

morala EIB/Evropski investicijski sklad pospešeno prizadevati, da bi MSP zagotovila 

strokovno znanje in izkušnje za dostopanje do finančnih sredstev ter orodja za olajšanje 

stika z vlagatelji, kot je med drugim Evropski sklad poslovnih angelov; poziva 

Komisijo, naj oceni vlogo nacionalnih/regionalnih spodbujevalnih bank kot 

katalizatorjev dolgoročnega financiranja MSP, zlasti da bi opredelili in razširjali 

najboljše prakse ter spodbudili države članice, v katerih takšni subjekti še ne obstajajo, 

naj ustanovijo nacionalne/regionalne spodbujevalne banke na tej podlagi; poziva 

Komisijo in države članice, naj spodbujajo vključujočo rast in zagotovijo okrepljeno 

usklajevanje in skladnost med vsemi naložbenimi politikami EU, osredotočenimi na 

MSP, vključno z EFSI, regionalnimi skladi EU in Evropskim investicijskim skladom 

(EIB); 

18. ponavlja, da je treba okrepiti tudi zmožnost bank, da posojajo MSP, in njihovo 

sposobnost, da posojajo MSP; opozarja, da zgolj s financiranjem prek kapitalskih trgov 

ne bo mogoče zagotoviti dovolj finančnih sredstev in primernih finančnih rešitev za 

dostop MSP do kapitala; ugotavlja, da bi povečanje raznolikosti kreditnih virov okrepilo 

stabilnost finančnega sektorja; 

19. opozarja, da sta zdrava, stabilna in prožna bančni sektor in unija kapitalskih trgov 

pogoja za okrepitev dostopa MSP do financiranja; opozarja, da so uredba o kapitalskih 

zahtevah (CRR) in direktiva o kapitalskih zahtevah (CRD IV) ter zlasti višja raven in 

kakovost kapitala neposreden odziv na krizo in oblikujejo jedro nove stabilnosti 

finančnega sektorja; pozdravlja dejstvo, da Komisija meni, da je posojanje MSP eno od 

prednostnih področij pri reviziji uredbe o kapitalskih zahtevah; ugotavlja, da Komisija 

raziskuje možnosti, da bi vse države članice lahko izkoristile lokalne kreditne zadruge, 

ki delujejo zunaj področja uporabe pravil EU o kapitalskih zahtevah za banke; poudarja 

potrebo po preudarni zakonodaji za kreditne zadruge, ki bo zagotavljala finančno 

stabilnost in priložnosti za kreditne zadruge, da bodo ponujale kredite po konkurenčnih 

obrestnih merah; 

20. ugotavlja, da obstajajo številne regulativne zahteve za banke in morebitni negativni 

učinki na bančna posojila MSP, pri čemer opozarja, da so bile te zahteve določene v 

odgovor na finančno krizo; poudarja, da je treba preprečiti dvojne zahteve za poročanje 

in različne načine poročanja ter na splošno nepotrebno upravno breme kreditnih 

institucij, zlasti manjših bank; poziva Komisijo, naj ob podpori Evropskega bančnega 

organa (EBA) in enotnega mehanizma nadzora (SSM) oceni učinke regulativnih zahtev 

za banke v zvezi s posojanjem MSP; 

21. ugotavlja, da posojanje MSP ni povzročilo finančne krize; opozarja na sklep 

sozakonodajalcev o uvedbi faktorja za podporo MSP v okviru CRR/CRD IV in da je bil 

zasnovan tako, da kapitalske zahteve za posojila MSP ostanejo na ravni, določeni v 

sporazumu Basel II, in ne Basel III; poudarja pomen faktorja za podporo MSP pri 



 

 

ohranjanju in povečanju obsega bančnih posojil MSP; je seznanjen s poročilom EBA iz 

marca 2016 o uporabi faktorja za podporo MSP; je zaskrbljen zaradi morebitnega 

negativnega učinka njegove odprave; pozdravlja namero Komisije, da bo ohranila faktor 

za podporo, ga dodatno ocenila in preučila, ali je treba zvišati prag, da bi dodatno 

povečali dostop MSP do bančnih posojil; poziva Komisijo, naj preuči možnost 

prilagoditve faktorja za podporo, vključno z obsegom in pragom, ter naj preuči 

morebitno vzajemno delovanje z drugimi regulativnimi zahtevami in zunanjimi 

elementi, kot sta geografski položaj in socialno-ekonomsko okolje, da bi povečali 

njegov učinek; poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi faktor postal stalen; poziva 

Baselski odbor za bančni nadzor, naj podpre faktor za podporo MSP in razmisli o 

znižanju kapitalskih zahtev za izpostavljenosti do MSP; 

22. poudarja, da sta preudarno ocenjevanje tveganja in vrednotenje kvalitativnih podatkov 

dve od največjih prednosti bank, zlasti ko gre za zapleteno posojanje MSP; meni, da bi 

se morala v bankah povečati znanje o posebnostih MSP in njihova prepoznavnost; 

izpostavlja zaupno naravo kreditnih informacij, ki jih banke prejmejo, ko ocenjujejo 

kreditno sposobnost MSP; 

23. pozdravlja različne pobude, ki si prizadevajo, da bi bilo na voljo več standardiziranih in 

preglednih kreditnih informacij za MSP, na podlagi katerih bi se lahko povečalo 

zaupanje vlagateljev; kljub temu poudarja, da je treba pri zahtevkih za take kreditne 

informacije uporabiti načelo sorazmernosti; 

24. poudarja, da je sorazmernost vodilno načelo, ki zavezuje evropske institucije, evropske 

nadzorne organe in enotni mehanizem nadzora pri pripravi ter izvajanju predpisov, 

standardov, smernic in nadzornih praks; poziva Komisijo, naj v dogovoru s 

sozakonodajalcema zagotovi nadaljnje smernice za evropske nadzorne organe in 

Evropsko centralno banko/enotni mehanizem nadzora o tem, kako uporabiti načelo 

sorazmernosti, ter poziva, naj se to načelo ohrani in naj se omogoči poenostavitev 

zakonodaje, vendar brez znižanja sedanjih regulativnih standardov; 

25. poudarja prednosti jamstva tretjih oseb v posojilnih pogodbah za podjetnike; zahteva, da 

se ta jamstva bolj upoštevajo pri vrednotenju bonitetnih ocen ter bonitetnih pravil in 

nadzornih praks; 

26. želi spomniti, da morajo kreditne institucije na zahtevo malih in srednjih podjetij 

pojasniti svoje odločitve glede bonitetne ocene; poziva Komisijo, naj oceni izvajanje te 

določbe in okrepi določbe iz člena 431(4) CRR ter spodbuja k dajanju povratnih 

informacij malim in srednjim podjetjem; ugotavlja, da Komisija še razpravlja z 

ustreznimi zainteresiranimi stranmi z namenom izboljšanja kakovosti in doslednosti teh 

povratnih informacij; ugotavlja, da so te povratne informacije lahko izhodišče za iskanje 

virov informacij in nasvetov o nebančnem financiranju; 

27. ugotavlja, da so bonitetne ocene pomemben in včasih odločilen element pri odločitvah o 

naložbah; opozarja, da imajo nekatere države članice vzpostavljene interne bonitetne 

sisteme, ki jih upravljajo nacionalne centralne banke za ocenjevanje upravičenosti 

zavarovanj in ki MSP omogočajo pridobitev ocene njihove kreditne sposobnosti; poziva 

Komisijo, ECB in nacionalne centralne banke, naj dodatno preučijo, ali in kako se lahko 

ti sistemi uporabijo kot pomoč MSP pri dostopanju na kapitalske trge; 

28. poziva Komisijo in organ EBA, naj zagotovita več smernic glede izvajanja veljavne 



 

 

ureditve o restrukturirani izpostavljenosti; poziva Komisijo, naj opravi oceno učinka 

veljavne ureditve o restrukturiranju za slaba posojila, opozarja, da slaba posojila v 

bilancah stanja bank otežujejo zagotavljanje novih posojil, zlasti za MSP; poudarja, da 

bi uvedba omejitve de minimis za manjše kršitve pomagala preprečevati nepotrebni in 

neupravičeni padec kreditne sposobnosti MSP; je seznanjen s potekajočimi posvetovanji 

Baselskega odbora za bančni nadzor (BCBS) v zvezi z opredelitvami slabih posojil in 

restrukturiranja; 

29. ugotavlja, da bi se z omejevanjem nakupa državnih obveznic s strani bank ali večjim 

tehtanjem teh obveznic povečali stroški kreditov in konkurenčna vrzel v EU, razen če to 

poteka pod določenimi pogoji; 

30. pozdravlja ukrepe, ki jih je 10. marca 2016 sprejela ECB, in zlasti nov sklop štirih ciljno 

usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO II), ki bodo spodbudili 

posojila bank realnemu sektorju; poudarja, da same denarne politike ne bi zadostovale 

za spodbujanje rasti in naložb ter da jih morajo spremljati ustrezne fiskalne politike in 

strukturne reforme; 

31. poudarja, da so javne institucije pomembna nadomestna možnost zasebnemu bančništvu 

kot viru financiranja za MSP; 

32. poziva Komisijo, naj preuči sorazmernost pri predčasnem odplačilu posojil v vsej EU, 

kot sta določitev omejitve stroškov za MSP in večja preglednost v pogodbah z MSP; 

Nebančni viri financiranja MSP  

33. poziva države članice, naj spodbujajo kulturo prevzemanja tveganja in kapitalskega 

trga; ponovno poudarja, da finančno izobraževanje za MSP ni samo ključnega pomena 

za povečanje bančnih posojil, temveč tudi za razširitev uporabe in sprejemanja rešitev 

kapitalskega trga ter spodbujanje žensk in mladih, naj odprejo in razširijo svoja 

podjetja, saj omogoča boljšo oceno stroškov, koristi in s tem povezanih tveganj; 

poudarja pomen jasnih zahtev glede finančnih informacij; spodbuja države članice, naj 

v preduniverzitetne in univerzitetne učne načrte vključijo osnovna načela finančnega 

izobraževanja in poslovne etike ter tako spodbudijo mlade k udejstvovanju v 

dejavnostih MSP; poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo finančno pismenost 

MSP in njihov dostop do finančnih spretnosti in znanja ter zagotovijo izmenjavo dobre 

prakse; poudarja pa, da v zvezi s tem odgovornost nosijo tudi sama MSP; 

34. poudarja koristi zakupa za MSP zaradi sprostitve kapitala podjetja za dodatne naložbe 

in trajnostno rast; 

35. ugotavlja, da unija kapitalskih trgov predstavlja priložnost za zapolnitev regulativnih 

vrzeli v sedanjem okviru in uskladitev čezmejne ureditve; poudarja, da razmere, v 

katerih posojanje bank ne izpolnjuje finančnih in poslovnih potreb MSP, ustvarjajo 

kapitalsko luknjo; opozarja, da morajo razvoj unije kapitalskih trgov in bančne unije 

spremljati ponavljajoča se prizadevanja glede približevanja procesov in postopkov EU 

ter ovrednotenja obstoječega finančnega regulativnega okvira, zlasti njegovih učinkov 

na MSP ter splošno makrofinančno in makroekonomsko stabilnost; poudarja, da je treba 

pri tem ovrednotenju zaradi praktičnosti uvedenih ukrepov upoštevati priporočila; 

poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezen in prilagojen regulativni okvir za izdajatelje 

finančnih sredstev MSP, ki zanje ne bo obremenjujoč in bo tudi pridobil zaupanje 



 

 

vlagateljev; meni, da bi morali v celoviti in dobro oblikovani uniji kapitalskih trgov vsi 

udeleženci na trgu z enakimi pomembnimi značilnostmi upoštevati enoten sklop pravil, 

imeti enak dostop do sklopa finančnih instrumentov ali storitev ter biti deležni enake 

obravnave, kadar so dejavni na trgu; pozdravlja akcijski načrt Komisije za unijo 

kapitalskih trgov, katerega cilj je zagotoviti lažji dostop MSP do bolj raznolikih 

možnosti financiranja; poudarja, da bi se morali modeli bančnega in kapitalskega 

financiranja medsebojno dopolnjevati; 

36. želi spomniti na znatne stroške dostopanja do kapitalskih trgov, kot so dolžniški in 

lastniški trgi, ki jih nosijo MSP; poudarja, da bi potrebovali sorazmerno ureditev z manj 

zapletenimi in težavnimi zahtevami za MSP glede razkrivanja in kotacije na borzi, da bi 

se izognili podvajanju in zmanjšali stroške njihovega dostopanja na kapitalske trge, ne 

da bi to ogrožalo zaščito vlagateljev ali sistemsko finančno slabilnost; je seznanjen z 

uvedbo ureditve minimalnega razkritja za MSP v predlogu Komisije za novo uredbo o 

prospektu, o kateri trenutno potekajo razprave; ugotavlja, da regulacija ne bi smela 

ustvarjati previsokih ovir, na primer pri prehajanju iz ene velikostne kategorije v drugo 

ali med podjetji, ki kotirajo na borzi, in tistimi, ki ne; zato meni, da bi moral imeti 

prednost postopni pristop, pri katerem bi se regulativne zahteve postopno povečevale; v 

zvezi s tem opozarja na zagonske trge MSP, ki jih predvideva direktiva MiFID II, ter 

poziva k čimprejšnjemu izvajanju tega instrumenta; 

37. poudarja pomen preglednosti, standardizacije in javnega dostopa informacij o 

financiranju MSP za banke, vlagatelje, nadzornike in druge deležnike, da bodo razumeli 

profil tveganja in se informirano odločali ter zmanjšali stroške financiranja; meni, da bi 

v ta namen lahko ustanovili evropsko podatkovno bazo, v kateri bi bile zbrane 

informacije o poslovnih strategijah in finančnih potrebah MSP, v katero bi lahko 

prostovoljno vnesli svoje podatke in jih posodabljali; poziva Komisijo, naj razmisli o 

vzpostavitvi enotne identifikacijske številke za MSP; opozarja na možnosti, ki jih 

ponujajo strukture, ki povezujejo banke in nebančne akterje, da se zagotovi podpora 

MSP; pozdravlja strategijo informiranja Komisije o MSP, zlasti opredelitvi 

najpomembnejših zmogljivosti za podporo in svetovanje za MSP pri iskanju 

alternativnega financiranja v vsaki državi članici in spodbujanje najboljših praks na 

ravni EU ter preučitev možnosti za podporo vseevropskih informacijskih sistemov 

povezovanja MSP in ponudnikov alternativnega financiranja; 

38. opozarja, da so računovodski standardi ključni, ker določajo način za predložitev 

informacij nadzornikom in vlagateljem ter ker se upravno breme, ki ga nosijo podjetja, 

razlikuje glede na računovodske standarde, ki se uporabljajo; je seznanjen s tekočimi 

razpravami o primernosti oblikovanja posebnih skupnih računovodskih standardov za 

MSP ter z zanimanjem pričakuje nadaljnja razmišljanja o tem vprašanju; 

39. poudarja potencial nove inovativne finančne tehnologije (FinTech) za boljše 

povezovanje MSP in potencialnih vlagateljev; poziva Komisijo in države članice, naj 

spodbujajo razvoj pobud, povezanih s tehnologijo FinTech, preučijo potencialna 

tveganja in potrebo po primernem harmoniziranem regulativnem okviru EU, ki ne bi 

oviral inovacij; 

40. poudarja, da je treba prek platform posojil spodbujati inovacije; spodbuja banke, naj na 

uporabo takih inovativnih tehnologij gledajo kot na priložnost; poudarja, da alternativni 

viri financiranja ponujajo rešitve zlasti za zagonska podjetja, podjetnice in inovativne 

MSP; poziva Komisijo, naj preuči potrebo po harmoniziranem okviru EU za 



 

 

alternativne vire financiranja in potencial zanj, da bi se povečala razpoložljivost takšne 

vrste financiranja za MSP v vsej EU; opozarja, da bo sistem učinkovit le, če bodo MSP 

in posojilodajalci v celoti poznali morebitna tveganja/priložnosti, povezane z 

mehanizmom financiranja; ugotavlja, da so veljavni zakoni in druga pravila o 

množičnem financiranju v posameznih državah članicah zelo različni ter očitno ne 

spodbujajo čezmejnih dejavnosti; pozdravlja oceno Komisije o obstoječem okviru za 

množično financiranje; podpira pristop stalnega spremljanja trga in spremljanja razvoja 

zakonodaje ter spodbujanja boljše usklajenosti regulativnih pristopov, izmenjave 

najboljših praks in omogočanja čezmejnih naložb; hkrati poziva, naj množično 

financiranje in vzajemna posojila ne bodo prekomerno zakonsko urejena, saj bi to 

oviralo njihov razvoj; poziva Komisijo, naj spodbuja nove platforme za financiranje 

zasebnega kapitala, kot so vmesno financiranje in poslovni angeli; poziva Komisijo, naj 

spodbuja varna posojila podjetjem s strani fizičnih oseb prek vzajemnih posojil ali 

obveznic za male vlagatelje; poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo te nove oblike 

financiranja popolnoma skladne z ustrezno davčno in finančno zakonodajo, da ne bi 

postale orodje za izogibanje davkom ali finančno nepreglednost; poudarja, da je treba 

pregledati veljavno zakonodajo na tem področju; 

41. je seznanjen s predlogi Komisije o okviru za preprosto, pregledno in standardizirano 

listinjenje in kalibracijo bonitetnih zahtev za banke; ugotavlja, da so z listinjenjem MSP 

lahko povezana tako tveganja kot koristi; je seznanjen z možnim vplivom teh predlogov 

na posojila bank MSP in naložb v ta podjetja; poudarja potrebo po preglednosti v zvezi 

s povezanimi tveganji in potrebo po prispevanju k stabilnosti finančnega sistema; 

42. ugotavlja, da heterogenost nacionalne insolvenčne zakonodaje in s tem povezana pravna 

negotovost pomenita eno od ovir za čezmejne naložbe v MSP in zagonska podjetja; 

meni, da bi poenostavljena in usklajena pravila na tem področju podprla zagonska 

podjetja, mikropodjetja in MSP ter izboljšala poslovno okolje EU; zato pozdravlja 

odločitev Komisije, da bo to vprašanje obravnavala v okviru zakonodajnega predloga, 

kot je navedeno v Akcijskem načrtu o oblikovanju unije kapitalskih trgov, in z 

zanimanjem pričakuje ta prihodnji predlog; meni, da bi morala Komisija preučiti 

različne možnosti za uvedbo insolvenčnega okvira EU ter izdati priporočila za države 

članice, tako da lahko sprejmejo ali izvajajo zakonodajo za učinkovite in pregledne 

ureditve na področju insolventnosti in pravočasno prestrukturiranje ter za odpravo 

upravnih in regulativnih bremen za MSP, kot je navedeno v priporočilih za posamezne 

države; 

43. poudarja potencial financiranja s tveganim in rizičnim kapitalom, zlasti za zagonska 

podjetja, ki ne kotirajo na borzi, in inovativna MSP; ugotavlja, da ti trgi v EU niso 

dovolj razviti; pozdravlja pobudo Komisije, da pregleda zakonodajo EuVECA in 

EuSEF; poleg tega poudarja, da mora Komisija v celotnem sektorju evropskih 

investicijskih skladov nujno obravnavati razdrobljenost ob nacionalnih mejah; 

44. poudarja vpliv oblikovanja davčnih struktur za dohodke pravnih in fizičnih oseb ter 

morebitnih davčnih olajšav na zmožnost notranjega financiranja MSP; opozarja na 

dejstvo, da se v številnih državah članicah obdavčitev MSP in nekaterih 

multinacionalnih podjetij močno razlikuje, kar negativno vpliva na konkurenčnost MSP 

in znatno zmanjšuje učinkovitost financiranja MSP iz različnih virov; poudarja, da je 

zaradi nepoštenih davčnih praks, ki jih izvajajo nekatere multinacionalke, obdavčitev 

MSP do 30 % višja, kot bi bila v primeru poštenih davčnih praks, kar posledično vpliva 

na njihovo zmožnost notranjega financiranja; v zvezi s tem pozdravlja sveženj ukrepov 



 

 

Komisije proti izogibanju davkom, da bi se dosegel enostavnejši, učinkovitejši in bolj 

pošten davčni sistem v EU; poudarja, da bi si morale države članice prizadevati za 

pošten, učinkovit in pregleden davčni sistem, ki privablja finančna sredstva ter naložbe, 

da bi se ustvarile boljše možnosti za zagon in rast MSP; poudarja potrebo po uvedbi 

finančnih izjem za MSP, predvsem v njihovi začetni fazi, da bi si lahko zagotovila 

dovolj sredstev za naslednja obdobja svojega življenjskega cikla; poudarja, da je treba v 

okviru politike obdavčevanja zmanjšati skupno davčno obremenitev ter znižati davke za 

delo in podjetja; poudarja, kako pomembno je obravnavati vrzel med olajšavami za 

financiranje dolga in kapitala; 

45. poudarja, da je neposredna državna pomoč, ki ne izkrivlja koristi konkurence, včasih 

potrebna za zagotovitev potrebnih sredstev za zagonska podjetja, mikropodjetja in MSP, 

zlasti kadar socialno-ekonomske razmere ne omogočajo drugačnega dostopa do 

finančnih sredstev; poudarja pomen preglednosti javnih sistemov in državne pomoči, ki 

podpirajo naložbe v MSP, ter pojava novih institucij za financiranje in naložbe; 

46. poziva države članice, naj preučijo in upoštevajo izkušnje s švicarskim WIR, ki je bil 

uveden leta 1934 in temelji na združenju za izvajanje kreditnih plačil med MSP, glede 

na to, da WIR uspešno deluje kot makroekonomski stabilizator v časih večjih kriz na 

področju kreditov ali likvidnosti; 

47. poziva Komisijo, naj pripravi letno poročilo za Evropski parlament, v katerem bo 

opisala stanje pobud za izvajanje, in njihov vpliv na izboljšanje dostopa do finančnih 

sredstev za MSP v Evropi; poziva Komisijo, naj v poročilo vključi svojo oceno 

strateške usmeritve in po potrebi spremembe, ki jih priporoča; 

48. poziva Komisijo, naj pri obstoječih instrumentih, kot so strukturni skladi ter drugi 

ustrezni programi, pregleda, ali je njihova finančna podpora primerna za MSP glede na 

zastavljene cilje in, če je primerno, ali blažijo učinek krize na MSP; 

49. priznava, da so mikro-, mala in srednja podjetja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju 

vse pomembnejša za naložbe, rast, inovacije in zaposlovanje, imajo pa tudi osrednjo 

vlogo pri ohranjanju in spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti; 

50. poudarja, da so že oktobra 2013 rezultati raziskave Evropske komisije o dostopu 

kulturnega in ustvarjalnega sektorja do financiranja pokazali, da imajo podjetja, ki 

delujejo na tem področju, velike težave pri dostopanju do kreditov in finančni 

primanjkljaj, ki znaša med 8 in 13,3 milijarde eurov; 

51. poudarja, da je bilo po podatkih Eurostata leta 2014 v kulturnem in ustvarjalnem 

sektorju zaposlene 2,9 % delovne sile EU, torej 6,3 milijona ljudi, kar je primerljivo z 

deležem delovne sile v bančnem in zavarovalniškem sektorju; poleg tega poudarja, da 

kulturni in ustvarjalni sektor predstavljata skoraj 4,5 % evropskega gospodarstva, skoraj 

1,4 milijona malih in srednjih podjetij v tem sektorju pa ustvarja in širi ustvarjalne 

vsebine po vsej Evropi; zaposlenost v kulturnem in ustvarjalnem sektorju se od leta 

2008 nenehno povečuje, tako da je ta sektor med najhitreje rastočimi sektorji 

evropskega gospodarstva in ustvari približno 4,2 % skupnega BDP Evropske unije; 

52. priznava, da so kultura in inovacije odločilni dejavniki pri pomoči regijam, da 

pritegnejo naložbe; poudarja dejstvo, da se delovna mesta v kulturnem in ustvarjalnem 

sektorju najverjetneje ne bodo prenesla v tujino, saj so vezana na specifične kulturne in 



 

 

zgodovinske kompetence, ki tudi prispevajo k varstvu širokega nabora tradicionalnih 

umetnosti in obrti; poudarja, da je pomembno podpirati MSP, ki delujejo v manjšinskih 

jezikih ali tistih, ki se manj uporabljajo, za zaščito in spodbujanje kulturne in jezikovne 

raznolikosti v Evropi, ter podpirati zagonske projekte mladih, ki se ukvarjajo s kulturno 

zaščito in dediščino; 

53. poleg tega poudarja, da bo nadaljnje spodbujanje in vlaganje v kulturni in ustvarjalni 

sektor prispevalo k ustvarjanju delovnih mest in zmanjšanju stopnje brezposelnosti med 

mladimi, saj veliko število mladih študira na tem področju; ugotavlja, da po podatkih 

nedavne študije kulturni in ustvarjalni sektor zaposlujeta več mladih med 15. in 29. 

letom kot katerikoli drug gospodarski sektor (19,1 % vseh zaposlitev v kulturnem in 

ustvarjalnem sektorju v primerjavi z 18,6 % v preostalem gospodarstvu)1; spodbuja 

države članice, naj okrepijo razvoj kulturnih in ustvarjalnih kompetenc ter ustanavljanje 

omrežij za razvoj poslovnih veščin med sistemi izobraževanja in usposabljanja, 

ustvarjalnimi podjetji ter kulturnimi in umetniškimi ustanovami, da bi tako spodbudili 

interdisciplinaren pristop; spodbuja EU in države članice, naj razširijo rešitve za 

spodbujanje razvijanja nadarjenosti in veščin v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, na 

primer z načrtovanjem inovativnih in prilagodljivih subvencij za podporo ustvarjalnosti, 

inovacij ter razvijanja nadarjenosti; 

54. poudarja, da imajo v skladu z raziskavo, ki jo je leta 2013 opravila Komisija, ovire pri 

dostopu do financiranja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju zelo posebne značilnosti, 

ker imajo več težav pri pridobivanju kapitala in naložb zaradi omejene zbirke podatkov, 

pomanjkanja zlahka dostopnih informacij o virih financiranja, pomanjkanja poslovnih 

veščin, odvisnosti od javne naložbene sheme, in pomanjkanja zadostnih informacij, ki 

izhajajo iz težav pri ocenjevanju tveganj in vrednotenju nematerialnega premoženja, kot 

so pravice intelektualne lastnine; 

55. zato se zaveda, da bi bilo treba za boljši dostop do finančnih sredstev v tem sektorju 

razviti potrebne rešitve, prilagojene sektorju, za dostop do financiranja, zlasti strokovno 

znanje pri oceni specifičnih tveganj, ki izhajajo iz dejstva, da teh dejavnosti ni mogoče 

zavarovati z materialnim premoženjem in da so odvisne od nematerialnih sredstev ter 

negotovosti tržnega povpraševanja v času digitalnih sprememb; ugotavlja, da je tovrstno 

strokovno znanje potrebno tako v mikro-, malih in srednjih podjetjih kot v finančnih 

institucijah; poudarja, da je mogoče pravice intelektualne lastnine sprejeti kot 

zavarovanje; poudarja pomen določb harmoniziranega zakonodajnega okvira v zvezi z 

davki in intelektualno lastnino v EU, ki bi lahko pripomogle k privabljanju naložb in 

finančnih sredstev za kulturna in ustvarjalna MSP; 

56. pozdravlja začetek uporabe jamstvenega instrumenta v okviru programa Ustvarjalna 

Evropa kljub veliki zamudi, saj je to eno ključnih sredstev za odzivanje na nujno 

potrebni dostop do posojil za inovativne in trajnostne projekte v kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjih in vključuje mikropodjetja, MSP, manjše neprofitne organizacije 

in nevladne organizacije, ter je eno od ključnih sredstev za zagotavljanje poštenega 

prihodka ustvarjalcev; pozdravlja pobudo integrirane sheme usposabljanja jamstvenega 

instrumenta, ki je na voljo bankirjem in finančnim posrednikom; odločno priporoča, da 

se potrebni ukrepi uvedejo v letu 2016, kot je navedeno v izvirnem predlogu Komisije; 

opozarja, da naj bi vrzel v financiranju pričakovano presegla milijardo EUR na leto v 

                                                 
1  Cultural times - the first global map of cultural and creative industries, december 2015 

(Kulturni čas – prva svetovna predstavitev kulturne in ustvarjalne industrije). 



 

 

skladu s predhodno oceno Komisije in da je ta vrzel znesek izgubljenih naložb, saj 

podjetja s premišljenimi poslovnimi strategijami in dobrimi profili tveganja ne dobijo 

posojil ali pa zanje sploh ne zaprosijo, saj nimajo dovolj materialnega premoženja; 

57. pozdravlja novo poročilo, ki ga je objavila strokovna skupina držav članic EU o dostopu 

do financiranja za ustvarjalni in kulturni sektor in je nastalo z odprto metodo 

koordinacije, ter poudarja, da bi morala Komisija uresničiti navedena priporočila in tako 

pripraviti bolj učinkovite in inovativne instrumente ter olajšati dostop do financiranja; 

o 

o     o 

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

 

 


