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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo več kot 99 % podjetij EU in so zaradi 
svoje raznolikosti in sposobnosti hitrega prilagajanja tržnim pogojem pomembna za 
doseganje ciljev lizbonske strategije za rast in delovna mesta ter gospodarsko 
konkurenčnost in trdnost,

1. pozdravlja Akt za mala podjetja (SBA) kot okvir za celovit politični pristop k MSP; 
vseeno poziva k nadaljnjim ukrepom za celovito izkoriščanje priložnosti enotnega trga;

2. poudarja pomen poenostavitve standardov, zmanjšanja administrativnih ovir in bolje 
oblikovanih predpisov kot tudi poenostavitve postopkov v zvezi s prenosom poslovanja, 
da se podjetja ne zaprejo z upokojitvijo podjetnikov;

3. meni, da je treba MSP omogočiti najboljši dostop do finančnih sredstev za zagon in 
izločitev z ustanovitvijo neodvisnega podjetja;

4. poudarja, da je boljše obveščanje o dostopnosti do trga in izvoznih priložnosti v skupnem 
trgu bistveno tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU; zato poziva države članice in 
Komisijo, naj okrepijo informacijske in svetovalne storitve, zlasti sistem za reševanje 
problemov SOLVIT;

5. spodbuja dvig podjetniške kulture z izobraževanjem in usposabljanjem, predvsem pa z 
večjim sodelovanjem med raziskovalnim sektorjem in industrijo; meni, da morajo biti 
pobude v zvezi s tem osredotočene tudi na pomen MSP pri spodbujanju socialne kohezije, 
učinkovitosti in varstva okolja (ekološke inovacije); poziva Komisijo, naj predstavi 
akcijski načrt za spodbujanje ženskega podjetništva;

6. ponovno opozarja, da SBA ni pravno zavezujoč in zato poudarja potrebo po močni 
politični zavezi; poziva Komisijo, naj do 31. decembra 2012 objavi poročilo z 
ugotovitvami za države članice in po potrebi doda predloge.
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