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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) atlieka pagrindinį vaidmenį Europos 
ekonomikoje ir skatina socialinį stabilumą; taip pat primena, kad MVĮ prisideda prie 
didesnio ir tvaresnio augimo, didesnio lankstumo, naujų geresnių darbo vietų kūrimo ir 
užtikrina daugiau mokymo vietų; be to, primena, kad MVĮ taip pat užtikrina itin svarbų 
gamintojų ir su jais susijusių vietos atstovų ryšį, o tai leidžia valdyti gamybos perkėlimo 
reiškinį, kuris dažnai sukelia nedarbo problemų;

2. atsižvelgdamas į tai, mano, kad įmonių perkėlimas, dėl kurio prarandama darbo vietų, 
neturėtų būti skatinamas pasinaudojant Bendrijos lėšomis;

3. pažymi, kad pagal naujosios partnerystės augimui ir užimtumui skatinti programą ypač 
akcentuojamas poreikį gerinti verslo aplinką, nustatyti esamus pramonės rajonus ir grupes 
bei juos remti, be kita ko, pasinaudojant Europos programomis, taip pat itin atsižvelgti į 
MVĮ ypatumus, problemas ir lūkesčius bei teikti joms tinkamą paramą – ne tiek 
subsidijomis, kiek padedant pačioms pasirūpinti savimi;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ yra ekonominės ir socialinės sanglaudos pagrindas, nes jos 
visoje ES įdarbina daugiau nei 75 mln. žmonių, o tam tikruose pramonės sektoriuose 
sukuria net iki 80 proc. darbo vietų; mano, kad, siekiant padidinti ekonomikos augimą, 
paskatinti naujoves, sukurti darbo vietų kvalifikuotiems darbuotojams ir kovoti su nedarbu, 
ypač tarp jaunimo, turėtų būti gerinamos MVĮ galimybės naudotis mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos infrastruktūra; ragina Komisiją skatinti valstybes nares keistis 
pažangiąja patirtimi kuriant įmonių grupes; atsižvelgdamas į tai, taip pat pabrėžia, kad 
svarbu, jog glaudžiau bendradarbiautų MVĮ, universitetai ir (privatūs) mokslinių tyrimų 
institutai bei būtų daugiau ir veiksmingiau investuojama į technologijų perdavimą ir į 
mokymą;

5. mano, kad, siekiant padidinti našumą ir darbuotojų galimybes įsidarbinti, būtina padidinti 
investicijas į žmogiškąjį kapitalą; pripažįsta, kad reikia mokymo programų ir veiklos 
(įskaitant mokymą vietoje), kurios būtų specialiai pritaikytos atsižvelgiant į su verslumu 
susijusią MVĮ veiklą;

6. pabrėžia, kad reikia skatinti MVĮ, kurios tausoja aplinką, atsižvelgdamos į įmonių 
socialinę atsakomybę ir Europos tvaraus vystymosi strategiją;

7. pabrėžia priimto sprendimo, pagal kurį į visas Bendrijos politikos kryptis integruojamas 
principas teikti pirmenybę mažoms ir vidutinėms įmonėms (principas „pradėk nuo 
mažo“), svarbą ir prašo, kad šio kriterijaus būtų griežtai ir skaidriai laikomasi, ypač turint 
mintyje tai, kad 99 proc. Europos Sąjungos įmonių yra MVĮ; mano, kad, atsižvelgiant į 
vaidmenį, kurį MVĮ atlieka ekonomikos raidos ir naujovių požiūriais, ir į jų sudaromą 
rinkos dalį, MVĮ turi būti visapusiškai remiamos;

8. pripažįsta didelę informavimo svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad iš tikrųjų MVĮ yra mažai 
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arba blogai (ar pernelyg bendrais bruožais) informuojamos apie ES ir jos veiklą. MVĮ 
teisėtai skundžiasi dėl šio informacijos trūkumo, taip pat dėl tam tikro ES priemonių 
poveikio, apie kurį nėra laiku informuojamos. Taigi svarbų vaidmenį turėtų atlikti 
Europos informacijos centrai (EIC), kuriems iki šiol nepavyko pasiūlyti Europos įmonių 
lūkesčius ir poreikius atitinkančių paslaugų – daugiausia dėl to, jog dauguma MVĮ net 
nežino, kad tokie centrai veikia;

9. taigi pabrėžia, kad EIC tinklą svarbu įvertinti, patobulinti ir pertvarkyti veiklos ir veiksmų 
efektyvumo požiūriais, siekiant, kad jis galėtų veikti tikslingiau ir greičiau. EIC turėtų būti 
pertvarkyti į įvairioms problemoms spręsti skirtus universalius centrus, kurie padėtų MVĮ, 
susiduriančioms su kliūtimis vidaus rinkoje; EIC turėtų tapti tikrais MVĮ ir valstybių narių 
tarpininkais, kurie padėtų spręsti kiekvieną problemą kuo praktiškiau ir pragmatiškiau 
taikant Bendrijos teisę; pripažįsta, kad norint pasiekti šiuos tikslus EIC reikės didesnio 
finansavimo;

10. ragina Komisiją aktyviai siekti, kad EIC būtų pastebimesni, ir pabrėžia, kad visos MVĮ, 
neatsižvelgiant į tai, ar jos priklauso EIC funkciją atliekančioms organizacijoms, turėtų 
turėti galimybę lengvai ir nemokamai naudotis EIC teikiama informacija, paslaugomis ir 
konsultacijomis; ragina Komisiją užtikrinti, kad į EIC sudaromas MVĮ darbo grupes 
patektų ir tos MVĮ, kurios nepriklauso vadovaujančiajai organizacijai; mano, jog 
Komisijai itin svarbu kelti ambicingus tikslus, norint skatinti visas MVĮ (ne tik 
priklausančias vadovaujančiajai organizacijai) naudotis EIC paslaugomis ir siekti, kad 
EIC būtų pastebimesni;

11. mano, kad turėtų būti stengiamasi sujungti Europos Sąjungos valdomus ir MVĮ 
poreikiams pritaikytus tinklus (pvz., Europos informacijos centrai ir Naujovių perdavimo 
centrai); mano, kad tokios įstaigos, pvz., galėtų būti įtraukiamos į MVĮ atstovaujančių 
organizacijų veiklą;

12. mano, kad svarbu skirti didesnį vaidmenį ne tik informacijos teikimui MVĮ ir labai 
mažoms įmonėms, bet ir pažangiosios patirties perdavimui šioms įmonėms; taigi mano, 
kad prioritetinė sritis yra su verslu susijusių žinių (įskaitant žinias, kurių reikia teikiant 
paraiškas) perdavimas;

13. mano, jog, turint mintyje finansavimą ar su verslu susijusią riziką, MVĮ turi gauti 
visapusišką ir patikimą informaciją apie galimus rizikos paskirstymo būdus;

14. mano, kad MVĮ paprastai tenka neproporcingai didelė našta, susijusi su biurokratinėmis ir 
kitomis vidaus rinkos kliūtimis; ragina Komisiją ir toliau šalinti šias kliūtis, manydamas, 
kad svarbu, jog Komisija sistemingai ir nedelsdama pradėtų EB sutarties 226 straipsnyje 
numatytą teisės aktų pažeidimo procedūrą kiekvienu atveju, kai valstybė narė nevykdo 
vienos iš EB sutartyje numatytų savo pareigų, visų pirma susijusių su nuostatomis dėl 
vidaus rinkos, įskaitant nuostatas dėl bendrojo muitų tarifo, laisvo paslaugų judėjimo ir 
bendrųjų mokesčių taisyklių;

15. supranta, kad reikia geriau informuoti MVĮ apie teisės aktų pažeidimo procedūrą, taip pat 
suteikti daugiau galimybių ja pasinaudoti, ir prašo Komisijos įvertinti, kaip MVĮ, didelės 
įmonės ir su jomis susijusios suinteresuotos šalys gali pasinaudoti ir naudojasi teisės aktų 
pažeidimo procedūra; prašo Komisijos pranešti Parlamentui apie šio vertinimo išvadas;
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16. ragina Komisiją sudaryti MVĮ ir labai mažoms įmonėms daugiau galimybių dalyvauti 
Bendrijos pagrindų programose ir naudotis struktūriniais fondais, atsižvelgiant į tai, kad 
šioms priemonėms tenka svarbus vaidmuo daugelyje regionų skatinant verslumą ir 
įgūdžius; ragina Komisiją stebėti MVĮ galimybes naudotis Bendrijos finansavimu ir 
pranešti apie tai Parlamentui; pabrėžia, kad nebuvo pasiekti tikslai, susiję su MVĮ 
dalyvavimu bendrojoje mokslinių tyrimų programoje; ragina Komisiją ir valstybes nares
užtikrinti, kad MVĮ aktyviau dalyvautų Bendrijos programose, supaprastinti paraiškų 
teikimo procedūras, sumažinti su paraiškomis susijusias sąnaudas ir sutrumpinti laukimo 
laiką; mano, kad iš visų konkrečių tikslų, kuriuos nustatys Komisija, ypač pirmenybė 
turėtų būti teikiama, inter alia, ypatingų poreikių turinčių darbuotojų, moterų ir ilgalaikių 
bedarbių įdarbinimui. Šiuo tikslu siūlo, kad tose programose būtų numatytas specialus 
finansavimas minėtiems mažiau galimybių turintiems asmenims mokyti;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia pagerinti MVĮ finansavimą bei sudaryti joms daugiau 
galimybių naudotis kapitalu – ir struktūrinių fondų kapitalu, ir MVĮ skirtais kapitalo 
srautais, visų pirma užtikrinančiais lankstų nedidelį mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros bei naujai įsteigtų, moterų įsteigtų ar šeimos įmonių finansavimą; taip pat mano, 
kad tokius paramos teikimo būdus būtina plėtoti taip, kad būtų taikomi vis griežtesni 
aplinkos ir socialinės apsaugos teisės aktai;

18. laikosi nuomonės, kad vykdant MVĮ politiką reikia naujo požiūrio: numatyti iniciatyvas ir 
veiksmus, specialiai skirtus naujai įsteigtoms, šeimos ir moterų įmonėms stiprinti, ypač jei 
tokios įmonės veikia skurdžiuose, kalnuotuose, retai gyvenamuose ES regionuose ar 
salose;

19. primena, kad mažų įmonių veiklą labai apsunkina biurokratizmas; pritaria Komisijos 
tikslui Europoje sumažinti biurokratinę naštą 25 proc., tačiau primygtinai reikalauja, kad 
būtų skubiai rastas ir įgyvendintas būdas, kuris padėtų įvertinti su EB teisės aktais 
susijusias sąnaudas ir jų administracines pasekmes; pabrėžia, kad MVĮ turi tekti
proporcinga ir būtina administracinė našta; taip pat pabrėžia, kad, vadovaujantis 
Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros, turėtų būti vertinamas visų EB teisės 
aktų poveikis;

20. atkreipia dėmesį į tai, kad su darbo užmokesčiu nesusijusios sąnaudos yra viena iš 
svarbiausių kliūčių, kylančių vieno žmogaus ir labai mažoms įmonėms, kurios dažnai 
nekuria darbo vietų, nes negali atitikti susijusių administracinių reikalavimų; primena, jog 
EB sutarties 137 straipsnio 2 dalies b punkte teigiama, kad priimamose socialinės ir 
darbuotojų apsaugos direktyvose „vengiama nustatyti administracinius, finansinius ir 
teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų bei vidutinių įmonių kūrimą ir plėtojimą“;
ragina Komisiją ir Tarybą, jei reikia, tokioms įmonėms netaikyti tam tikrų reikalavimų, 
pvz., įpareigojimo teikti ataskaitas ir tvarkyti dokumentus;

21. supranta, kad už biurokratinės naštos mažinimą labiausiai atsakingos valstybės narės, ir 
ragina Komisiją labiau stengtis, kad jos suvoktų reguliavimą mažinančių priemonių 
svarbą, taip pat ragina pateikti pavyzdžių, susijusių su patikrintomis procedūromis ir 
palyginamaisiais duomenimis;
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22. mano, kad viešųjų pirkimų rinka suteikia MVĮ unikalią galimybę, ir todėl ragina Komisiją 
bei valstybes nares įvertinti galimybę ateityje leisti MVĮ, ypač užsiimančioms žemės ūkio 
veikla, teikti bendras paraiškas;

23. mano, kad MVĮ paramos politika skatina tikrąją Sąjungos sanglaudą ir integraciją, taip pat 
dėl to, kad Europos įmonės, kurios yra mažos ir dažnai priklauso šeimoms, padeda sukurti 
palankią aplinką socialiai remtiniems darbuotojams; taigi pabrėžia, kad Europos teisės 
aktuose turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į MVĮ atliekamas funkcijas: pragyvenimo 
šaltinio užtikrinimą, apsaugą nuo gyventojų skaičiaus mažėjimo, vietos bendruomenės 
stiprinimą ir skurdo mažinimą; dėl to ateityje, be ekonominių teisės aktų, reikia parengti 
bendrąsias Europos gaires, kurios padėtų MVĮ atlikti savo vaidmenį stiprinant socialinę 
sanglaudą; primygtinai teigia, jog, siekiant kovoti su skurdu, šiose gairėse turėtų būti 
numatyta speciali parama labai mažoms įmonėms kurti ir išlaikyti, kad būtų skatinama 
diskriminaciją patiriančių ir socialiai nuskriaustų grupių bei tam tikrų etninių grupių 
integracija, taip pat visuomenės atstumtų asmenų reintegracija,

24. vertina tai, kad Komisija siekia dialogo su MVĮ ir joms atstovaujančiomis organizacijomis 
bei skatina nuolatinį konsultavimąsi su jomis, ir prašo sistemingai įgyvendinti šį metodą 
praktikoje įtraukiant Europos įmones, taip pat per jų profesines organizacijas, ne tik į 
Bendrijos programų įgyvendinimą, bet ir jų rengimą; pažymi, kad dabartinis 
konsultavimosi būdas sukelia problemų MVĮ: nustatyto aštuonių savaičių laiko 
nepakanka, kad MVĮ atstovaujančios organizacijos surinktų nuomones ir jas pateiktų;
prašo Komisijos skubiai įvertinti šį apribojimą;

25. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti aktyvesnį MVĮ atstovaujančių organizacijų 
dalyvavimą Europos socialiniame dialoge; pabrėžia, kad svarbu labiau atsižvelgti į MVĮ 
ypatumus palaikant europinio ir nacionalinio lygmenų socialinį dialogą, kuris šiuo metu 
vyksta turint mintyje dideles įmones ir jų darbuotojus; primena, jog taip pat svarbu, kad 
valstybės narės skatintų MVĮ steigti nepriklausomas atstovaujamąsias organizacijas;

26. pabrėžia, kad, siekiant skatinti užimtumą ir mokymo vietų kūrimą, reikia sukurti geresnį
tinklą, kuris sujungtų įmones į grupes, skirtas naujiems procesams ir produktams kurti;
toks tinklas turėtų būti kuriamas pasinaudojant priemonėmis, kurias taikant atsižvelgiama 
į sunkumus, kylančius MVĮ bandant gauti kreditą ir dalyvauti skatinamosiose 
programose;

27. teigia, kad visos MVĮ rėmimo priemonės turėtų būti taikomos ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims, ypač turint mintyje skirtingas socialinės apsaugos sistemas ir jų skiriamas 
išmokas bei nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją;

28. rekomenduoja valstybėms narėms kuo labiau stengtis sukurti tokią teisinę aplinką, kuri 
užtikrintų MVĮ lanksčias įdarbinimo galimybes, tačiau nepažeistų socialinės apsaugos 
nuostatų;

29. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia sukurti vidaus rinką, ir ragina valstybes nares padėti 
siekti šio bendro tikslo skatinat laisvą darbuotojų judėjimą;

30. atkreipia dėmesį į poreikį stiprinti regionų, kurie susiduria su panašiomis problemomis ir 
sunkumais, bendradarbiavimą ir šiuo tikslu skatinti tokių regionų verslininkus kurti 
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tinklus, siekiant įgyvendinti ir koordinuoti priemones, kurių reikia jų specifiniams 
poreikiams patenkinti;

31. primena, kad pastangos skatinti verslumą itin svarbios, ypač vykstant demografiniams 
pokyčiams, dėl kurių trečdalis Europos verslininkų per kitus dešimt metų išeis į pensiją;
ragina Komisiją palengvinti valstybių narių keitimąsi šios srities pažangiąja patirtimi, 
pvz., apsvarstyti vyresnio amžiaus žmonėms skirtas „sidabrinės verslininkystės“ 
programas, taip pat tai, kaip geriau skatinti jaunimą steigti įmones, ir ypač skatinti moterų 
verslumą, galbūt ieškant būdų, kaip geriau suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą.
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