ЗАЈЕДНИЧКА ПОЗИЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Поглавље 20: Предузетништво и индустријска политика
Ова позиција Европске уније заснива се на њеној општој позицији за Конференцију о
приступању са Србијом (CONF-RS 1/14), и у складу је са преговарачким принципима који су
на истој потврђени, нарочито:
сваки став који искаже било која страна у погледу неког преговарачког поглавља неће ни на
који начин прејудицирати позицију која се може заузети у другим поглављима;
договори - чак и парцијални договори - постигнути у току преговора о поглављима који се
проверавају сукцесивно не могу се сматрати коначним све док се не постигне свеобухватан
договор;
као и са захтевима наведеним у тачкама 23, 28, 42 и 47 Преговарачког оквира.
ЕУ охрабрује Србију да настави процес усклађивања законодавства са правним тековинама
ЕУ и његовом делотворном применом и извршењем, и уопште да још пре приступања креира
политике и инструменте који су што је могуће ближи онима у Европској унији.
ЕУ констатује да Република Србија, у својој преговарачкој позицији CONF-RS 1/17, прихвата
правне тековине ЕУ у оквиру Поглавља 20 које су на снази од 1. јула 2016. године, и да
Република Србија изјављује да ће бити спремна да исте спроведе до датума приступања
Европској унији.
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Начела предузетништва и индустријске политике
ЕУ констатује да је Република Србија усвојила неколико стратегија које подржавају
предузећа и индустријску политику. Ове стратегије су углавном у складу са начелима
предузетништва и индустријске политике ЕУ; неке су суфинансиране из фондова
претприступне помоћи ЕУ.
ЕУ наводи решеност Републике Србије да развије нову свеобухватну индустријску
стратегију, која ће обухватити принципе утврђене у политикама ЕУ релевантним за
индустрију. ЕУ позива Републику Србију да припреми ову стратегију у складу са
смерницама које су наведене у недавним саопштењима Комисије. Главне заинтересоване
стране из индустрије и синдиката су охрабрене да дају свој допринос. У том смислу, ЕУ
позива Републику Србију да унапреди своје капацитете за креирање индустријских политика,
пре свега кроз успостављање система јасних мерила, индикатора и критичких прегледа
стручњака, и да доставља редовне извештаје о спровођењу Комисији.
ЕУ наводи да је Република Србија посвећена даљем унапређењу пословног амбијента за мала
и средња предузећа (МСП). Политика малих и средњих предузећа Републике Србије се
редовно оцењује у Индексу политике развоја МСП подржаном од стране ЕУ који одражава
начела Закона о малим предузећима ЕУ. Према налазима Индекса политике МСП, Република
Србија постиже добре али неуједначене резултате, те је неопходно да додатно побољша
квалитет јавних услуга намењених МСП.
ЕУ наводи да је српска дефиниција МСП у великој мери у складу са препорукама Европске
комисије. ЕУ наводи посвећеност Републике Србије да у потпуности усклади своју
дефиницију са дефиницијом ЕУ пре приступања.
Инструменти предузетништва и индустријске политике
ЕУ наводи да Република Србија има историју од неколико година учешћа у програму ЕУ за
МСП. ЕУ охрабрује Републику Србију да уведе даље националне иницијативе како би
повећала учешће својих институција и предузећа у тренутном програму ЕУ за конкурентност
предузећа и малих и средњих предузећа (COSME).
Република Србија је развила низ националних инструмената и успоставила агенције за
спровођење како би пружила финансијску подршку и услуге предузећима. С обзиром на
тренутно ниске нивое инвестиција које се обезбеђују за подршку овим инструментима и
агенцијама за спровођење, ЕУ позива Републику Србију да осигура адекватна финансијска
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средства. ЕУ охрабрује Републику Србију да додатно побољша своје гарантне шеме како би
се предузећима побољшао приступ финансијским средствима. Како инструменти морају
бити у складу са начелима политике ЕУ из овог поглавља и са правилима ЕУ за државну
помоћ, ЕУ ће такође пратити овај процес и у оквиру Поглавља 8: Политика конкуренције.
ЕУ наводи делимичну усклађеност Републике Србије са Директивом 2011/7/ЕУ о сузбијању
закаснелих исплата у комерцијалним трансакцијама. ЕУ охрабрује Републику Србију да
благовремено постигне потпуну усклађеност у погледу рокова за плаћање фактура пре
приступања, као и погледу одредби које се односе на каматну стопу, накнаду за закаснеле
исплате и убрзани поступак опоравка. Административне капацитете у свим релевантним
институцијама је неопходно поставити тако да компаније имају користи у најкраћем могућем
року од унапређене финансијске дисциплине. ЕУ позива Републику Србију да доставља
редовне информације Европској комисији о њеном усклађивању са горенаведеном
директивом.
Секторске политике
ЕУ констатује да је Република Србија дефинисала приоритетне секторе; међутим,
систематске секторске мере се нередовно успостављају. Већина ових сектора је под
надзором, али нису увек стратешки подржани политикама и финансијским средствима.
Изузетак је сектор туризма, који има стратегију и свеобухватан сет инструмената. ЕУ
охрабрује Републику Србију да обезбеди потпуно спровођење стратегије туризма.
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С обзиром на тренутно стање припрема у Србији, ЕУ констатује да, подразумевајући да
Србија мора да настави да остварује напредак у усклађивању са правним тековинама и
спровођењу правних тековина које подразумева Поглавље 20 : Предузетништво и
индустријска политика, ово поглавље може бити привремено затворено искључиво када се
ЕУ сагласи да су испуњена следећа мерила:


Република Србија треба да изради и започне спровођење свеобухватне индустријске
стратегије, коју подржавају систем индикатора за евалуацију и мерила која су
предложена на основу политика ЕУ релевантних за индустрију.

Праћење напретка у погледу усклађивања са правним тековинама ЕУ и њиховог спровођења
наставиће се током преговора. ЕУ наглашава да ће посебну пажњу посветити праћењу свих
горенаведених специфичних питања ради обезбеђивања административних капацитета
Републике Србије да спроводе делотворну политику предузетништва и индустријску
политику. Посебну пажњу треба посветити везама између овог поглавља и других
преговарачких поглавља, попут Поглавља 8: Политика конкуренције. Коначна процена
усаглашености законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ и њених
спроведбених капацитета се може извршити само у каснијој фази преговора. Поред свих
информација које ЕУ може захтевати за преговоре у оквиру овог поглавља, а које треба
доставити Конференцији, ЕУ позива Републику Србију да у писаној форми доставља редовне
детаљне информације Савету за стабилизацију и придруживање о напретку у спровођењу
правних тековина ЕУ.
Имајући у виду сва горенаведена разматрања, Конференција ће морати да се врати овом
поглављу у одговарајућем тренутку.
Осим тога, ЕУ подсећа да нове правне тековине ЕУ могу бити усвојене између 1. јула 2016.
године и закључивања преговора.
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