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IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 

pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ģimene ir radinieki līdz pat ceturtajai radniecības pakāpei un tā kā radinieki, kas 

nedzīvo kopā, šķīrušies dzīvesbiedri un civilpartneri arī tiek uzskatīti par ģimenes 

locekļiem; 

B. tā kā ģimenes uzņēmējdarbība var notikt arī kapitālsabiedrības veidā un tā kā darbs 

ģimenes uzņēmumā nav bez atlīdzības; 

C. tā kā ģimenes uzņēmumi ir klasificējami plašā diapazonā no maziem uzņēmumiem līdz 

kapitālsabiedrībām, kas nozīmē, ka problēmas un grūtības, ar kurām tie saskaras, atšķiras, 

un tā kā 60 % no visiem Eiropas uzņēmumiem ir ģimenes uzņēmumi, nodrošinot 40–50 % 

no darbvietu kopskaita; tā kā lielākā daļa ģimenes uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina 

darbvietas divām trešdaļām no nodarbinātajiem Eiropas Savienībā un kuri rada 85 % no 

jaunām darbvietām Eiropā; tā kā jauni uzņēmumi vidēji rada divas jaunas darbvietas un 

pastāvošo uzņēmumu paplašināšana rada aptuveni piecas jaunas darbvietas; 

D. tā kā lielākā daļa ģimenes uzņēmumi ir MVU un tā kā ģimenes uzņēmuma lielumam 

vajadzētu būt vienam no svarīgākajiem elementiem, kas jāņem vērā, definējot šādu 

uzņēmumu; 

E. tā kā ģimenes uzņēmumiem ir nozīmīga loma reģionālajā attīstībā nodarbinātības un 

reģionālās plānošanas ziņā; 

F. tā kā ģimenes uzņēmumi, visticamāk, ir orientēti uz ilgtermiņa darbību un sniedz būtisku 

ieguldījumu ekonomikā, nodrošinot ilgtermiņa stabilitāti, kas izriet no viņu sociālā 

atbildīguma, īpašnieku augstās atbildības sajūtas, īpašās gatavības iesaistīties vietējās un 

reģionālajās kopienās un ekonomikā, kā arī stiprajām vērtībām, kas sakņojas Eiropas 

tradīcijās par godājama tirgotāja vārdu, un tā kā kopumā, neraugoties uz ekonomiskās 

krīzes radītajām lielajām grūtībām, ģimenes uzņēmumi apņēmīgāk pārvar krīzi, un tādēļ 

darbinieku atlaišana no darba tajos norit lēnāk; tā kā šajā sakarībā Eiropas Savienība 

atbalsta ģimenes uzņēmumus ar tādām iniciatīvām kā tā sauktie ģimenes pakti; tā kā 

ģimenes uzņēmumi lielā mērā palīdz novērst lauku apvidu iedzīvotāju skaita 

samazināšanos un daudzos gadījumos ir vienīgais nodarbinātības avots tajos Eiropas 

reģionos, kuri visvairāk atpaliek attīstībā, jo īpaši mazāk rūpnieciskos rajonos; 

G. tā kā būtu jāpalielina ES līmeņa centieni uzņēmējdarbības un jaunu uzņēmumu 

dibināšanas stimulēšanā un šie centieni jāpapildina, vairāk ņemot vērā ģimenes 

uzņēmumu ilgtermiņa izdzīvošanas atvieglošanu un  stimulēšanu; 

H. tā kā ir būtiski uzlabot tiesisko vidi mantošanas jomā (uzņēmuma nodošana ģimenes 

ietvaros), īpaši attiecībā uz to dažādo pieeju jomu un mērogu, kuras mantošanai un 

īpašuma nodokļiem piemēro Eiropas Savienībā , paturot prātā, ka ES ik gadu tiek nodoti 

480 000 uzņēmumi, ietekmējot vairāk nekā 2 miljonus darbvietu;  tā kā dažādo 

sarežģījumu dēļ, kas saistīti ar šādu īpašumtiesību nodošanu, ik gadu ir spiesti beigt 
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darbību apmēram 150 000 uzņēmumi, kā rezultātā tiek zaudētas 600 000 darbvietas;1; 

I. tā kā mantojuma nodokļi ir nopietna problēma īpaši maziem un vidējiem ģimenes 

uzņēmumiem, kas ir par iemeslu tam, ka daži no tiem pat tiek samazināti vai likvidēti; 

J. tā kā ģimenes uzņēmuma definīcija Eiropas līmenī ir nepieciešama ne tikai, lai uzlabotu 

nozares darbību raksturojošo statistikas datu vākšanas kvalitāti, bet arī kā līdzeklis 

politikas veidotājiem nolūkā labāk risināt ģimenes uzņēmumu un sabiedrības vajadzības; 

K. tā kā ģimenes uzņēmumi nodrošina, ka zināšanas un prasmes tiek nodotas tālāk, un tā kā 

dažos reģionos tiem ir būtiska nozīme sociālo saikņu veidošanā; 

L. tā kā ģimenes lauku saimniecības ir paraugs panākumu gūšanai, jo šādas saimniecības 

praksē īsteno principu par vides un sociālā ziņā noturīgu aprites plūsmas ekonomiku; 

M. tā kā izglītība uzņēmējdarbības jomā var ievērojami uzlabot jauniešu nodarbinātības 

izredzes, jo pastāv lielāka iespēja, ka viņi sāks savu uzņēmējdarbību un viņu uzņēmumi 

tieksies būt novatoriskāki un veiksmīgāki nekā uzņēmumi, kurus vada personas bez šādas 

izglītības uzņēmējdarbības jomā; tā kā šādi cilvēki ir arī pakļauti mazākam bezdarba 

riskam un biežāk ir stabili nodarbināti labākas kvalitātes un labāk apmaksātās darbvietās; 

N. tā kā ģimenes uzņēmuma modelis dalībvalstīs ir izplatīts nevienmērīgi; tā kā nozīmīgai 

ģimenes uzņēmumu daļai Eiropā ir pārnacionāla dimensija un tie savu darbību veic 

dažādās dalībvalstīs, 

1. konstatē, ka ES pastāv vairāk nekā 90 ģimenes uzņēmuma definīcijas; atzinīgi vērtē 

darbu, kas veikts, lai ieviestu ģimenes uzņēmuma ES definīciju, un prasa turpināt 

centienus oficiālas definīcijas izstrādē, ņemot vērā uzņēmējdarbības tiesības, dalībvalstu 

īpatnības attiecībā uz to, kā tiek veicināta sociālo tiesību, sociālā nodrošinājuma, pensiju 

tiesību, noteikumu par līdzdalību lēmumu pieņemšanā un darba drošības un veselības 

aizsardzības darba vietā garantēšana; uzsver, ka vienkārša, skaidra, viegli piemērojama un 

starp dalībvalstīm salīdzināma definīcija palīdzētu labāk saprast ģimenes uzņēmumu 

fenomenu un problēmas, ar kurām tie saskaras, iegūt skaidru ainu par to ieguldījumu 

sabiedrībā un ļautu ieviest specifiskus un efektīvus pasākumus; 

2. aicina Komisiju turpināt darbu pie ģimenes uzņēmuma kopējas ES definīcijas izstrādes, 

veicot iespējamas 2003. gada Eiropas MVU definīcijas pārskatīšanas ietekmes 

novērtējumu, ģimenes uzņēmumu lielumu uzskatot par vienu no galvenajiem elementiem, 

ņemot vērā to, ka ar vienas regulatīvās pieejas piemērošanu visiem gadījumiem nav 

iespējams risināt dažādās ģimenes uzņēmumu vajadzības attiecībā uz aplikšanu ar 

nodokļiem un finansējuma pieejamību, un kopā ar dalībvalstīm izstrādājot kopēju rādītāju 

sarakstu, uz kura pamata varētu aprakstīt ģimenes uzņēmumus un kurš ļautu iegūt 

statistikas datus par ģimenes uzņēmumu ieguldījumu nodarbinātībā, ar nolūku labāk 

saprast īpašumtiesības un palīdzēt veidot labākus politikas virzienus, kas atvieglotu tirgu 

un finansējuma pieejamību ģimenes uzņēmumiem; šai definīcijai jābūt vienkāršai, 

skaidrai un viegli piemērojamai visās dalībvalstīs; 

                                                 
1 Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam, COM(2012)0795. 
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3. aicina tos, kas strādā pie ģimenes uzņēmuma ES definīcijas, tā vietā, lai aprobežotos ar 

uzskatu, ka ģimeni veido vīrietis, sieviete un viņu bioloģiskie bērni, nodrošināt, ka 

definīcijas izstrādē tiek ņemta vērā ES sastopamo ģimeņu dažādība un ka netiek pieļauta 

nekāda ģimenes veidu diskriminēšana; 

4. ņemot vērā to, ka īpašumtiesības ģimenes uzņēmumiem ir ļoti svarīgs jautājums, aicina 

dalībvalstis apsvērt iespēju ieviest izmaiņas savās nodokļu sistēmās un uzņēmējdarbības 

tiesībās, tādējādi ļaujot efektīvāk un netraucētāk pārņemt un saglabāt uzņēmumu ģimenē; 

kā veicināmu un izplatāmu paraugpraksi ierosina dāvinājuma un mantojuma nodokļu 

samazināšanu, uzņēmumā no jauna ieguldītai peļņai piemērojama labvēlīga nodokļu 

režīma ieviešanu salīdzinājumā ar parāda finansēšanai piemērojamo režīmu un to akciju 

izmantošanas atbalstīšanu, kurām nav balsstiesību, kā veidu, lai uzlabotu finansējuma 

pieejamību, nezaudējot kontroli pār uzņēmumu; 

5. atzīmē, ka ģimenes uzņēmuma nodošana ģimenes ietvaros bieži nozīmē sociālā un 

kultūras kapitāla un no paaudzes uz paaudzi nodoto zināšanu mantošanu un ka tie ir 

jāsaglabā un jāveicina;  tomēr norāda, ka nesenie skaitļi par 2011. gadu liek saprast, ka ik 

gadu apmēram 450 000 uzņēmumi ES meklē tiesībpārņēmējus, tādējādi ietekmējot 2 

miljonus nodarbināto; vērš uzmanību uz to, ka neefektīvas uzņēmumu nodošanas dēļ ES 

ik gadu  riskē zaudēt apmēram 150 000 uzņēmumus un 600 000 darbvietas; uzsver, ka 

šajā sakarībā izšķiroša nozīme ir labai praksei attiecībā uz uzņēmuma nodošanas plānu 

savlaicīgu paziņošanu; kā vienu no iespējamiem risinājumiem šādu Eiropas MVU 

mantošanas problēmai ierosina  darbinieku veiktu uzņēmuma iegādi;  norāda, ka pareizi 

izstrādāti nodarbināto finansiālās līdzdalības ilgtermiņa modeļi varētu arī veicināt šādu 

mazu uzņēmumu saglabāšanu un reģionālās ekonomikas un nodarbinātības stiprināšanu 

visā ES; 

6. aicina kompetentās iestādes dalībvalstu līmenī atbalstīt uzņēmējdarbību un sekmēt 

„miniuzņēmuma“ projektus skolās, ņemot vērā ģimenes uzņēmumu lielo potenciālu 

darbvietu radīšanā; tā kā ģimenes uzņēmumi ir vislielākais uzņēmējdarbības potenciāla 

apkopojums un dabiski „inkubatori” nākotnes uzņēmējiem, arvien vairāk pieaug vajadzība 

uzlabot šo uzņēmumu inovāciju un progresu;  turklāt uzsver — lai ģimenes uzņēmumu 

vadību padarītu profesionālāku, ir būtiski veicināt izglītību uzņēmējdarbības jomā gan 

jaunizveidotiem, gan jau funkcionējošiem ģimenes uzņēmumiem un stimulēt inovāciju un 

progresu, jo īpaši vadības līmenī, tostarp apmācību cilvēkresursu, karjeras plānošanas un 

vadības prasmju jomā, kas veicinās  prasmīga darbaspēka piesaistīšanu un noturēšanu; 

7. ar bažām norāda, ka finanšu krīze un tai sekojošā ekonomikas lejupslīde ir īpaši smagi 

skārusi Eiropas mikrouzņēmumus un MVU, no kuriem daudzi ir ģimenes uzņēmumi, un 

uzsver, cik svarīga ir ES palīdzība, lai atjaunotu ekonomikas izaugsmi, atbalstot augstas 

kvalitātes darbvietu radīšanu, un cik svarīgi ir atbalstīt labvēlīgu regulatīvo satvaru, īpaši 

attiecībā uz finansējuma pieejamību, nodokļu uzlikšanu un iekļaujošas sociālās 

aizsardzības nodrošināšanu visiem dalībniekiem MVU struktūrās;  uzsver, ka mērķtiecīgs 

atbalsts veselīgai pārstrukturēšanai varētu ļoti pozitīvi ietekmēt darbvietu saglabāšanu, un 

turklāt uzsver, cik svarīgi ir atvieglot administratīvās procedūras ģimenes uzņēmumiem, 

tostarp izmantojot vienas pieturas aģentūras risinājumus; uzsver MVU potenciālu vietējo 

darbvietu radīšanā jaunās un strauji attīstošās nozarēs, piemēram, aprites ekonomikā; 

uzsver — tā kā uzņēmējdarbības nodošana no vienas paaudzes nākamajai ir galvenā 
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problēma, ar ko saskaras ģimenes uzņēmumi, ir svarīgi, lai dalībvalstis censtos uzlabot 

ģimenes uzņēmumu nodošanas tiesisko regulējumu un  finansējuma pieejamību šādas 

nodošanas gadījumā, tādējādi novēršot naudas plūsmas problēmas un piespiedu pārdošanu 

un nodrošinot ģimenes uzņēmumiem iespēju izdzīvot; vienlaikus uzsver, ka tiesiskais 

regulējums nedrīkst pieļaut nodarbināto tiesību, tostarp sociālo tiesību, nekādu 

ierobežošanu; 

8. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt to, lai ģimenes uzņēmumi ir labāk informēti par 

iespējām attīstīties starptautiskā līmenī, un uzlabot pieredzes un paraugprakses apmaiņu, 

jo īpaši izmantojot EURES programmu, atbalstot pārrobežu mobilitāti darba tirgos, un 

tādējādi stimulēt ģimenes uzņēmumu, kas ir nozīmīgi darbvietu radītāji, dzīvotspēju un 

labklājību;  uzsver EURES pārrobežu partnerības nozīmi, kura var sniegt konsultācijas par 

darbaspēka mobilitātes iespējām pārrobežu reģionos un palīdzēt pārrobežu darba 

ņēmējiem risināt juridiskas, administratīvas un nodokļu problēmas saistībā ar darbaspēka 

mobilitāti; 

9. turklāt norāda, ka nepieciešams risināt citas problēmas, ar kurām saskaras ģimenes 

uzņēmumi, piemēram, grūtības atrast un saglabāt prasmīgu darbaspēku, un atzīmē, cik 

svarīgi ir pastiprināt izglītību uzņēmējdarbības jomā un apmācību par ģimenes 

uzņēmumiem specifisko pārvaldību; 

10. vērš uzmanību uz ģimenes saimniecību nozīmīgo lomu daudzu dalībvalstu lauku apvidos 

un aicina dalībvalstis atbalstīt apmācību uzņēmējdarbībā, kas īpaši paredzēta 

lauksaimniekiem; šajā sakarībā īpaši mudina sniegt atbalstu apmācību projektiem, kas 

paredzēti jaunajiem uzņēmējiem, kas vada ģimenes saimniecību, lai uzlabotu viņu 

veiksmīgu iesaistīšanos lauksaimniecības un reģionālās organizācijās; 

11. mudina Komisiju atvieglot un stimulēt ģimenes uzņēmumu izdzīvošanu ilgtermiņā un 

lielāku uzmanību pievērst tāda atbalsta un norādījumu pilnveidošanai, kas paredzēti 

ģimenes uzņēmumu nodošanas un mantošanas atvieglošanai; 

12. uzsver, ka ģimenes, īpašumtiesību un uzņēmējdarbības elementu pārklāšanās dēļ ģimenes 

uzņēmumiem piemīt dažas īpatnības, kuras būtu jāņem vērā; tomēr uzsver, ka 

nepieciešams taisnīgā un sociāli atbildīgā veidā risināt darba tiesību, sociālās politikas un 

sociālo tiesību jautājumus, piemēram, dzimumu līdzsvara uzlabošanu uzņēmumu valdēs, 

darba un privātās dzīves līdzsvara noteikumus un nodarbināto finansiālo līdzdalību;; 

13. prasa dalībvalstīm rast piemērojamus un pieņemamus risinājumus attiecībā uz mantojuma 

nodokļiem, ko piemēro  ģimenes īpašumā esošiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka šādu 

nodokļu nomaksāšana nerada uzņēmumam likviditātes problēmas vai negatīvi neietekmē 

nodarbināto skaitu vai uzņēmuma ilgtspējīgu izaugsmi, par ko būs atbildīga nākamā 

paaudze; 

14. aicina Komisiju turpināt centienus, lai panāktu jau spēkā esošo ES ieteikumu labāku 

īstenošanu1 attiecībā uz nodokļu un tiesiskā regulējuma vienkāršošanu nolūkā uzlabot 

                                                 
1 1994. gada ieteikums, 1998. gada paziņojums un Lilles Forums, 2003. gada vadlīnijas par paraugpraksi, 

Komisijas 2006. gada paziņojums  — nepārtrauktība un jauns sākums. 
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mantošanas juridiskos apstākļus; 

15. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt veicināt apmaiņu ar paraugpraksi, lai atvieglotu 

ģimenes uzņēmumu nodošanu, īpaši regulatīvajā vidē; 

16. uzskata, ka ir ieteicams veicināt profesionālu ārējo vadītāju piesaisti, lai uzlabotu ģimenes 

uzņēmumu vadību; 

17. aicina Komisiju un dalībvalstis mudināt nodarbinātos finansiāli piedalīties uzņēmumā 

atbilstoši tam, ka sabiedrībā palielinās atbalsts šādai līdzdalībai finanšu un ekonomiskās 

krīzes dēļ; 

18. aicina Komisiju ģimenes uzņēmumu kontekstā aktīvi veicināt dzimumu līdztiesību 

saistībā ar uzņēmējdarbību, prasmēm, vadību, nodošanu un mantošanu;  šajā sakarībā 

aicina, izmantojot jau pastāvošās administratīvās struktūras dalībvalstu līmenī, veicināt 

vienas pieturas aģentūras izveidošanu sievietēm uzņēmējām;  aicina arī uzlabot bērnu 

kopšanas atbalsta pieejamību mātēm uzņēmējām; 

19. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka lielākā daļa ģimenes uzņēmumu ir MVU un tādēļ ir ļoti 

svarīgi piemērot principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, lai ES tiesību 

aktus labāk pielāgotu šo uzņēmumu reālajai situācijai un vajadzībām un ļautu tiem gūt 

labumu no finansēšanas programmām un birokrātijas mazināšanas; 

20. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka ir nepieciešami līdzsvaroti vienlīdzīgi konkurences 

apstākļi visiem uzņēmumiem, kas darbojas ES, vienlaicīgi respektējot un atbalstot 

ģimenes uzņēmumu unikālo raksturu; 

21. uzsver, ka arī ģimenes uzņēmumiem ir pienākums  piedāvāt atbilstošas apmācības iespējas 

vai salīdzināmu profesionālo praksi un ka tiem jāveicina nodarbināto turpmāka apmācība 

attiecīgajā uzņēmumā, lai novērstu prasmju trūkumu un atbalstītu mūžizglītības 

koncepciju; 

22. uzsver, cik svarīgas ir ES finansētas apmācības shēmas mazajiem uzņēmējiem, kuras ļauj 

ģimenes uzņēmumu īpašniekiem pielāgot savus uzņēmumus videi, kura strauji mainās un 

kuru ietekmē arvien pieaugošā globālā ekonomikas integrācija, jaunu tehnoloģiju 

parādīšanās un uzmanības koncentrēšana uz mazoglekļa un videi saudzīgāku ekonomiku; 

23. aicina Komisiju izstrādāt nenormatīvu Eiropas stratēģiju ģimeņu atbalstam, kurā pilnībā 

tiek ņemta vērā vecāku loma ģimenes uzņēmumos, tostarp māšu uzņēmēju sociālā un 

ekonomiskā nozīmība un viņu īpašais ieguldījums to principu īstenošanā, kas liek pamatus 

godīgam vadības stilam, uzņēmēju sociālajai atbildībai un jaunai, ilgtspējīgai darba 

kultūrai; 

24. aicina Komisiju Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātā izveidot nodaļu, kas nodarbotos ar 

ģimenes uzņēmumu atbalstu un informēšanu, tostarp arī vienas pieturas kontaktpunktu 

katrā dalībvalstī, kas palīdzētu attiecībā uz ES fondu līdzekļu un finansējumam 

pieejamību, kā arī sniegtu atbalstu uzņēmējdarbībai; 

25. aicina Komisiju Eiropas pusgadā iekļaut ieteikumus dalībvalstīm par to, kā radīt taisnīgu 
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un ģimenes uzņēmumus veicinošu vidi, jo īpaši nodokļu, uzņēmumu nodošanas un 

uzņēmējdarbības izglītības jomā; 

26. aicina Komisiju aktīvi veicināt un izplatīt informāciju visā ES par ģimenes uzņēmuma 

modeli, piemēram, izveidojot ģimenes uzņēmumu kontaktpunktu Eiropas Komisijā un 

nodrošinot labvēlīgu režīmu zinātības un paraugprakses nodošanai dalībvalstīs, kā arī 

vislabākajā veidā izmantojot programmas, piemēram, „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem“; 

27. aicina dalībvalstis nodrošināt skaidru tiesisko regulējumu ģimenes locekļu oficiālai un 

neoficiālai nodarbinātībai uz laiku; 

28. mudina dalībvalstis paredzēt, ka ģimenes uzņēmumu īpašniekiem un arī nodarbinātajiem 

ir pieejama līdzvērtīga sociālā nodrošinājuma aizsardzība, kas arī būtu stimuls ģimenes 

uzņēmuma nodošanai. 
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