
 

AD\1095753LV.doc  PE580.519v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Reģionālās attīstības komiteja 
 

2016/2032(INI) 

26.5.2016 

ATZINUMS 

Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja 

Ekonomikas un monetārajai komitejai 

par finansējuma pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un 

vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā 

(2016/2032(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Marc Joulaud 



 

PE580.519v02-00 2/6 AD\1095753LV.doc 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1095753LV.doc 3/6 PE580.519v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. Uzsver MVU (tostarp mikrouzņēmumu) būtisko nozīmi, jo tie ir mūsu ekonomikas 

mugurkauls, radot izaugsmi un nodarbinātību Eiropas reģionos, nodrošinot divas trešdaļas 

darbavietu privātajā sektorā un vairāk nekā pusi no visas ES uzņēmumu radītās 

pievienotās vērtības; uzsver, ka piekļuve finansējumam ir viens no svarīgākajiem 

aspektiem, lai nodrošinātu MVU izveidi, ilgtspējību, efektivitāti, konkurētspēju un 

izaugsmi, kā arī to piekļuvi pasaules tirgum; norāda, ka pašreizējās krīzes laikā un 

situācijā, ko raksturo budžeta ierobežojumi, spēcīga atkarība no bankām un cita starpā arī 

arvien mazāka investoru uzticība ir traucējušas finanšu ieguldījumus reālajā ekonomikā, jo 

īpaši ilgtermiņa ieguldījumus; šajā sakarībā uzsver, ka kohēzijas politika ir viens no 

galvenajiem atbalsta avotiem MVU un ir būtiska, lai stimulētu to ekonomisko darbību, 

attīstītu jaunus uzņēmumus, atbalstītu aktīvus uzņēmumus un uzlabotu uzņēmējdarbības 

prasmes un uzņēmējdarbības vidi; 

2. atgādina, cik nozīmīgi kvalitatīvas nodarbinātības radīšanā ir MVU un to potenciāls 

veicināt uz nākotni orientētas ekonomikas (tostarp aprites ekonomikas) nozares, jo MVU 

ievēro zaļā publiskā iepirkuma principus, ņemot vērā, ka šāds iepirkums ir piemērots 

līdzeklis minēto mērķu sasniegšanai; uzskata, ka inovācijas iespējas būtu jāatzīst un 

jāveicina kā ilgtspējīgas nodarbinātības iespējas; 

3. atzinīgi vērtē iniciatīvas, kuru mērķis ir dažādot finansējuma avotus un atvieglot piekļuvi 

finansējumam, izmantojot MVU paredzētas kredītu un garantiju shēmas, ņemot vērā to, ka 

daudzi ekonomiski nozīmīgi MVU strukturālu tirgus īpatnību dēļ nevar saņemt 

finansējumu no bankām vai citiem avotiem; uzskata, ka dalībvalstīs izmantotās procentu 

likmes joprojām ir diezgan atšķirīgas, un tas apgrūtina MVU piekļuvi kredītiem; uzsver 

nepieciešamību padarīt ES finansējumu pievilcīgāku MVU un uzlabot veidus, kā kapitāla 

tirgi finansē reālo ekonomiku, attīstot alternatīvas banku aizdevumiem; tādēļ uzskata, ka 

kapitāla tirgu savienības (KTS) iniciatīvām vajadzētu būt tā izstrādātām, lai tās MVU 

mazinātu kapitāla piesaistīšanas darījumu izmaksas, un ka tiesību aktu priekšlikumi, kas 

attiecas uz KTS, nedrīkstētu radīt pārmērīgu reglamentējošo slogu MVU vai ierobežot 

priekšrocības, kuras šī nozare varētu gūt no vienota kapitāla tirgus izveides; 

4. uzskata, ka gan ES, gan dalībvalstīm ir jāturpina pilnveidot un paplašināt Eiropas „biznesa 

eņģeļu” tīklus un jāpalielina kolektīvās finansēšanas potenciāls, lai nodrošinātu, ka MVU 

ilgtspējība nav atkarīga tikai no banku finansējuma; mudina Komisiju veicināt jaunu 

finanšu pakalpojumu sniedzēju izveidi, jo īpaši reģionālā līmenī, piedāvājot finanšu 

risinājumus jau esošiem, ka arī jaunizveidotiem uzņēmumiem; norāda, ka Komisijas 

priekšlikums regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai 

atļaujot to tirdzniecību (COM(2015)0583), varētu veicināt to, ka MVU vieglāk un lētāk 

piesaista kapitālu kapitālu tirgos kā alternatīva banku aizdevumiem; norāda uz FinTech kā 

novatorisku finanšu tehnoloģiju, kas varētu uzlabot MVU piekļuvi finansējumam, ļaujot 

ieguldītājiem un MVU labāk orientēties un identificēt mērķtiecīgākas un lietderīgākas 

partnerības; 

5. tomēr atgādina, ka banku aizdevumi parasti ir visnozīmīgākais ārējā finansējuma avots 
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MVU un ka reģionālās un vietējās bankas (tostarp kooperatīvās bankas) un kredītiestādes 

ir galvenās MVU finansētājas, jo to rīcībā ir labākas zināšanas par vietējo un reģionālo 

ekonomiku un vienreizējas metodes, kas ļauj izvērtēt vietējo uzņēmumu kredītrisku; 

uzsver, ka uz bankām un uz kapitālu pamatotiem finansējuma modeļiem vajadzētu būt 

savstarpēji papildinošiem, vienlaikus izvairoties no daudzējādu normatīvo prasību 

izvirzīšanas un šķēršļu radīšanas kredītiestādēm, piemēram, mazām bankām; uzsver, cik 

svarīgi ir atbalstīt MVU atbalsta faktora nozīmi, lai saglabātu un palielinātu banku 

aizdevumu izsniegšanu MVU, un aicina Komisiju izpētīt iespēju saglabāt šo faktoru 

pastāvīgi; 

6. atgādina, ka publisku un privātu pušu līdzāspastāvēšana rada problēmas un ka dažās 

dalībvalstīs intereses un vēlmes jau no paša sākuma nav saskaņotas, jo abām pusēm trūkst 

nepieciešamo zināšanu, un tādēļ norāda, ka šajos gadījumos vadošās iestādes nepārzina 

finanšu tirgu un tā mehānismus, bet privātā sektora ieinteresētās personas nav labi 

informētas par regulējumu, valsts atbalstu vai publisko iepirkumu; 

7. norāda, ka Eiropadome 2014. gada 20. un 21. martā atkārtoti uzsvēra, ka Eiropas 

rūpniecības konkurētspējas nostiprināšana bija galvenā prioritāte izaugsmes un 

nodarbinātības politikā, uzsverot, ka šīs princips ir jāiekļauj visās ES politikas jomās; 

aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionus nodrošināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, atcelt 

nevajadzīgus administratīvos, juridiskos (piem., pretrunīgi norādījumi) un regulatīvos 

šķēršļus, veidot efektīvu publisko pārvaldi un mūsdienīgu infrastruktūru, atvieglot MVU 

iekļaušanu ražošanas kopās un sniegt efektīvu konsultatīvo atbalstu; uzsver, ka ir 

jānodrošina labāka koordinācija, saskaņotība un sinerģija starp visām ES ieguldījumu 

politikas nostādnēm, instrumentiem un programmām, kuras atbalsta MVU, piemēram, 

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi), „Apvārsnis 2020”, COSME, Erasmus 

+, LIFE, „Radošā Eiropa”, kā arī finansējums sociālo uzņēmumu veiktai sociālajai 

uzņēmējdarbībai, un dažādiem instrumentiem, ko Eiropas Investīciju banka piedāvā 

MVU; atzinīgi vērtē Investīciju plānu Eiropai (Junkera plāns) un vērš MVU uzmanību uz 

iespējām, ko piedāvā Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), jo īpaši saistībā ar 

MVU sadaļu, tomēr tas nedrīkst aizstāt kohēzijas politiku, kas ir galvenais instruments 

MVU atbalstam ES, un tādēļ arī turpmāk vajadzētu papildināt ESI fondus; 

8. uzsver, ka MVU īpaši cieš no regulējuma sarežģītības un birokrātisma, ar ko jāsaskaras, 

cenšoties saņemt ESI fondu līdzekļus, tostarp administratīvajām izmaksām, kas nav 

samērojamas ar uzņēmuma lielumu, kā arī šķēršļiem savlaicīgai finansējuma pieprasījuma 

izskatīšanai un turpmākajiem maksājumiem; prasa būtiski vienkāršot šo procesu, 

pienācīgu uzmanību pievēršot nepieciešamībai cīnīties pret krāpšanu un kļūdām; šajā 

sakarībā atzinīgi vērtē augsta līmeņa darba grupas kohēzijas politikas vienkāršošanai 

darbību; norāda, ka vietējām un reģionālām attīstības aģentūrām ir jāatvieglo MVU 

piekļuve pārstrukturētajiem instrumentiem; mudina Komisiju precizēt, kā vienlaicīgi 

darbojas noteikumi, kas reglamentē ESI fondu darbību, un valsts atbalsta noteikumi, jo 

īpaši gadījumos, kad sociālekonomiskie apstākļi neļauj piekļūt citam finansējuma avotam; 

atgādina, ka MVU bieži ir neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmumiem 

attiecībā uz piekļuvi valsts atbalstam; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt visaptverošu pieeju informācijas izplatīšanai un 

sniegt konsultatīvo atbalstu saistībā ar visām ES finansējuma iespējām (tostarp banku 

savienību, kapitāla tirgu savienību un, ne mazāk svarīgi, arī ESI fondiem, iekļaujot 
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nosacījumus par atbilstību un finansējuma piešķiršanu) Eiropas, valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī gan ieguldītājiem, gan uzraugiem, gan citām ieinteresētajām personām; 

uzsver, ka Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir svarīgs informācijas avots MVU un 

jaunizveidotiem uzņēmumiem par to, kā izmantot ES finansējuma iespējas; atzinīgi vērtē 

Komisijas izstrādāto MVU informācijas stratēģiju; 

10. uzsver, cik svarīgi ir vākt datus par tirgus reakciju uz konkrētām izmaiņām (piemēram, 

jaunām pārvaldības izmaksām un maksām), lai atbalstītu turpmāko lēmumu pieņemšanu; 

11. norāda, ka ikviens MVU, neņemot vērā lielumu, ir citāds un pastāv daudzi faktori, kas 

nosaka šādu uzņēmumu finanšu vajadzības un to, cik viegli tie var saņemt finansējumu, 

piemēram, tas, kur tie darbojas (lielpilsētā, nelielā pilsētā, lauku teritorijā, attālā, reti 

apdzīvotā, pārrobežu, kalnu, nošķirtā vai tālākā reģionā vai uz salas), to juridiskā forma, 

sociāli ekonomiskā vide un finanšu struktūra, uzņēmējdarbības nozare, kurā tie darbojas, 

un sasniegtā attīstības pakāpe, jo īpaši uzņēmuma internacionalizācijas pakāpe; aicina 

Komisiju, dalībvalstis, kā arī reģionālās un vietējās iestādes ņemt vērā šos faktorus, 

izstrādājot rentablus finansēšanas mehānismus, kuros jo īpaši tiek izmantota iespēja 

apvienot dotācijas un finanšu instrumentus un kuri ir piemēroti dažādām MVU 

kategorijām (piemēram, mikrouzņēmumiem, jaundibinātiem uzņēmumiem, strauji 

augošiem uzņēmumiem (scale-ups), ģimenes, amatniecības vai rūpniecības 

uzņēmumiem), neatkarīgi no dažiem no šo MVU veidiem uzliktā nodokļu sloga lieluma 

un ieguldītāju un banku vilcināšanās sniegt aizdevumu tiem; 

12. uzskata, ka finanšu tirgus darbībā pastāv būtiski traucējumi attiecībā uz kredītu 

piešķiršanu, it īpaši jaunu un mazu uzņēmumu finansēšanas gadījumos; atgādina par 

nepieciešamību pastiprināt centienus, lai novērstu dzimumu atšķirības, kā tas norādīts 

Mazās uzņēmējdarbības aktā, un veicināt sieviešu līdzdalību uzņēmumos, jaunizveidotos 

uzņēmumos un visās citās uzņēmējdarbības darbībās, jo īpaši tajās, kas saņem ESI fondu 

finansējumu; uzskata, ka ir būtiski veicināt lauku apvidos dzīvojošām sievietēm un 

jauniešiem paredzētus uzņēmējdarbību projektus, tādējādi palīdzot radīt darbvietas, 

paaugstināt ieņēmumus un novērst cilvēku aizplūšanu no laukiem; 

13. aicina Komisiju nākt klajā ar ziņojumu vai pētījumu par finanšu resursu izmantošanu 

dažādās Eiropas daļās, tostarp ar teritoriālo analīzi par katru valsti un analīzi par 

atšķirībām starp finanšu resursu pieejamību un apguvi mazāk attīstītajos reģionos, pārejas 

reģionos un vairāk attīstītajos reģionos; 

14. mudina, ņemot vērā augsto jauniešu bezdarba līmeni, veicināt uzņēmējdarbības garu 

jauniešu vidū, un tāpēc atgādina, ka ir jāpilnveido uz uzņēmējdarbību vērsta izglītība 

skolu un augstskolu mācību programmās atbilstoši pieejai saistībā ar Mazās 

uzņēmējdarbības aktu; aicina dalībvalstis veicināt riska uzņemšanos un kapitāla tirgus 

kultūru; atkārtoti uzsver, ka MVU izglītošanai finanšu jomā un lietpratībai finanšu jomā ir 

izšķirīga nozīme, lai palielinātu kapitāla tirgus risinājumu izmantošanu un pieņemšanu, 

sniedzot iespēju labāk novērtēt izmaksas, ieguvumus un saistītos riskus. 
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