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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atgādina, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir būtiska loma Eiropas 
tautsaimniecībā un tie sekmē sociālo stabilitāti, turklāt tiem ir liela nozīme straujākas un 
noturīgas izaugsmes un lielākas elastības veicināšanā, kā arī jaunu un labāku darba un 
apmācības vietu radīšanā; atgādina arī, ka MVU nodrošina nozīmīgu saikni starp 
ražotājiem un to teritoriālo dimensiju, tādējādi ļaujot pārvaldīt ražošanas pārvietošanu, 
kas bieži vien rada bezdarba problēmas;

2. šajā sakarā uzskata, ka uzņēmumu pārvietošanu, kas izraisa darbavietu zaudēšanu, 
nevajadzētu atbalstīt ar Kopienas līdzekļu palīdzību;

3. norāda, ka jaunajā partnerībā izaugsmei un nodarbinātībai tiek īpaši uzsvērta 
nepieciešamība uzlabot uzņēmējdarbības vidi, atzīstot un veicinot pastāvošos rūpniecisko 
zonu un kopu veidus cita starpā saskaņā ar Eiropas programmām, kā arī pienācīgi ņemot 
vērā uzņēmumu specifiskās īpašības, problēmas un cerības, turklāt tiek uzsvērta 
nepieciešamība nodrošināt uzņēmumiem pienācīgu atbalstu, mazāk izmantojot subsīdijas 
un vairāk mudinot tos palīdzēt pašiem sev;

4. uzsver, ka MVU ir ekonomiskās un sociālās kohēzijas stūrakmens, jo visā ES tajos ir 
nodarbināti vairāk nekā 75 miljoni cilvēku un dažās rūpniecības nozarēs šajos 
uzņēmumos nodarbināto daudzums sasniedz 80 %; uzsver nepieciešamību uzlabot MVU 
piekļuvi pētniecības un attīstības resursiem ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi un 
jauninājumus, radīt lielāku skaitu kvalificētu darbavietu un cīnīties pret bezdarbu, it īpaši 
jaunu cilvēku vidū; aicina Komisiju rosināt labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm 
attiecībā uz uzņēmumu kopu veidošanu; šajā sakarā uzsver, cik svarīga ir pastiprināta 
sadarbība starp MVU, universitātēm un (privātiem) zinātniskās pētniecības institūtiem, kā 
arī lielāki un mērķtiecīgāki ieguldījumi tehnoloģiju nodošanā un apmācībā;

5. uzskata, ka, lai palielinātu strādājošo nodarbinātības iespējas un paaugstinātu 
produktivitāti, ir būtiski veicināt MVU ieguldījumus cilvēku kapitālā; atzīst, ka ir
nepieciešamas apmācības programmas un darbības, tostarp arī klātienes apmācības 
programmas, kuru īpašais mērķis būtu MVU uzņēmējdarbība;

6. uzsver nepieciešamību rosināt MVU izmantot videi draudzīgas metodes uzņēmumu 
sociālās atbildības un Eiropas stratēģijas ilgtspējīgai attīstībai kontekstā;

7. uzsver pieņemtā lēmuma nozīmi, kas izpaužas principa „vispirms domāt mazās 
dimensijās” (think small first) iekļaušanā visā Kopienas politikā, un prasa, lai šis kritērijs 
tiktu stingri ievērots, jo īpaši ņemot vērā, ka 99 % no visiem Eiropas Savienības 
uzņēmumiem ir MVU; uzskata, ka, ņemot vērā MVU lomu saistībā ar ekonomisko 
attīstību un jauninājumiem, kā arī tirgus daļu, ko tie pārstāv, šiem uzņēmumiem obligāti 
vajadzētu saņemt visaptverošu atbalstu;
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8. atzīst informācijas būtisko nozīmi; norāda, ka patiesībā MVU bieži ir maz vai slikti 
informēti (vai pārāk vispārīgi) par ES un tās darbību; norāda, ka MVU pamatoti sūdzas 
par šo dezinformāciju, kā arī par dažiem ES politikas rezultātiem, par kuriem tie nav 
savlaicīgi informēti; atgādina šajā sakarā, ka nozīmīga loma piešķirama Eiropas 
informācijas centriem, kuriem līdz šim nav izdevies sniegt pakalpojumus atbilstīgi 
Eiropas uzņēmumu cerībām un prasībām, jo īpaši tāpēc, ka lielākā daļa MVU pat nezina, 
ka šādi centri pastāv; 

9. tāpēc uzskata, ka ir svarīgi novērtēt, uzlabot un reorganizēt EIC tīklu gan no tā 
operativitātes, gan darbības efektivitātes viedokļa, lai nodrošinātu, ka tas darbojas 
mērķtiecīgāk un ātrāk; EIC vajadzētu pārvērst par universālām kļūdu novēršanas 
iestādēm to MVU rīcībā, kas saskaras ar iekšējā tirgus šķēršļiem; EIC vajadzētu kļūt par 
īstiem MVU un dalībvalstu starpniekiem, kuri, risinot problēmas, Kopienas tiesības 
izmanto pēc iespējas praktiskāk un pragmātiskāk; atzīst, ka šo mērķu sasniegšanai EIC 
būs nepieciešami lielāki līdzekļi;

10. aicina Komisiju aktīvi veicināt EIC darbību pārredzamību un uzsver, ka vajadzētu 
nodrošināt, lai visi MVU var viegli un bez maksas piekļūt EIC sniegtajai informācijai, 
pakalpojumiem un konsultācijām neatkarīgi no tā, vai šie uzņēmumi ir EIC funkcijas 
pildošo organizāciju locekļi; aicina Komisiju nodrošināt, ka EIC izveidotie MVU vadības 
centri iekļauj arī tos MVU, kuri nav uzņemošās organizācijas locekļi; uzskata, ka ir 
svarīgi, ka Komisija izvirza augstus mērķus, lai visi MVU, ne tikai tie, kuri ir uzņemošās 
organizācijas locekļi, varētu izmantot EIC un pārraudzīt to darbības;

11. uzskata, ka ir jācenšas apvienot tīklus, kas darbojas Eiropas Savienībā MVU interesēs 
(piemēram, Eiropas Informācijas centrus un inovāciju rosināšanas centrus); uzskata, ka 
šīs organizācijas varētu, piemēram, apvienot, izveidojot MVU profesionālo asociāciju;

12. uzskata, ka tik pat svarīgi ir lielāku uzmanību pievērst ne tikai informācijas 
nodrošināšanai, bet arī labas prakses nodošanai MVU un mikrouzņēmumiem; tālab par 
prioritāru uzdevumu uzskata nodot ar uzņēmējdarbību saistītās zināšanas, tostarp arī tās 
zināšanas, kas nepieciešamas saistībā ar izsoles procedūru;

13. uzskata, ka saistībā ar finansēšanu vai uzņēmējdarbības riskiem MVU obligātā kārtā 
jāsaņem saprotamam un uzticama informācija par risku sadales iespējamajiem veidiem;

14. uzskata, ka tieši MVU darbību nesamērīgi apgrūtina iekšējā tirgus šķēršļi, birokrātija un 
cita veida kavēkļi; aicina Komisiju turpmāk novērst šos šķēršļus, un tādēļ ir svarīgi, lai 
Komisija regulāri un savlaicīgi uzsāktu EK līguma 226. pantā paredzēto procedūru 
pārkāpumu gadījumā pret jebkuru dalībvalsti, kas nav izpildījusi kādu EK līgumā 
paredzēto pienākumu un jo īpaši noteikumus saistībā ar iekšējo tirgu, tostarp tos, kas 
attiecas uz kopējo muitas tarifu, pakalpojumu brīvu apriti un kopējiem noteikumiem 
nodokļu jomā;

15. apzinās nepieciešamību pilnveidot informāciju par procedūru pārkāpumu gadījumā un 
uzlabot MVU piekļuvi šai procedūrai, turklāt aicina Komisiju novērtēt to, kā MVU un 
lielie uzņēmumi, kā arī attiecīgās iesaistītās puses var piekļūt procedūrai pārkāpumu 
gadījumā un to izmantot; aicina Komisiju ziņot Parlamentam par šāda novērtējuma 
rezultātiem;
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16. aicina Komisiju uzlabot MVU un mikrouzņēmumu piekļuvi Kopienas 
pamatprogrammām un struktūrfondiem, ņemot vērā, cik būtisks ir šo instrumentu 
ieguldījums uzņēmējdarbības un prasmju attīstīšanā daudzos reģionos; lūdz Komisiju 
pārraudzīt MVU piekļuvi Kopienas līdzekļiem un sniegt pārskatus par to Parlamentam; 
atzīmē, ka mērķi saistībā ar MVU dalību pētniecības pamatprogrammā nav sasniegti: 
aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt MVU lielāku dalību Kopienas programmās, 
vienkāršot pieteikuma procedūru, samazināt izdevumus saistībā ar pieteikšanos un 
saīsināt gaidīšanas periodu; uzskata, ka, Komisijai izvirzot konkrētus mērķus, galvenā 
uzmanība jāvelta, cita starpā, strādājošo ar īpašām vajadzībām un sieviešu nodarbinātībai, 
kā arī ilgtermiņa bezdarbam; šajā nolūkā iesaka programmu ietvaros paredzēt īpašu
finansējumu iepriekšminēto, nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku kategoriju 
apmācībai;

17. uzsver nepieciešamību uzlabot MVU finansēšanu un to piekļuvi kapitālam — gan 
struktūrfondiem, gan kapitāla plūsmām MVU vajadzībām, jo īpaši, ja šīs plūsmas 
nodrošina elastīgu mikrofinansējumu pētniecības un tehnoloģiju attīstībai, kā arī 
jaundibinātajiem, sieviešu izveidotajiem vai ģimenes uzņēmumiem; turklāt uzskata, ka ir 
jāattīsta tie atbalsta veidi, kas palīdz pareizi piemērot aizvien stingrākos tiesību aktus 
vides un sociālajā jomā;

18. uzskata, ka, īstenojot politiku attiecībā uz MVU, jaunās pieejas ietvaros jānodrošina 
iniciatīvas un pasākumi, kuru mērķis ir sevišķi stiprināt nesen izveidotos ģimenes un 
sieviešu vadītos uzņēmumus, it īpaši, ja tie atrodas nelabvēlīgos, kalnainos, salu vai reti 
apdzīvotos ES reģionos;

19. atgādina, ka mazie uzņēmumi ļoti cieš no apgrūtinošas birokrātijas; atzinīgi vērtē 
Komisijas mērķi samazināt birokrātijas slogu Eiropā par 25 %, tomēr mudina steidzami 
ieviest un pēc iespējas ātrāk izveidot metodi, kas palīdzētu novērtēt EK tiesību aktu 
izmaksas un administratīvās sekas; uzsver, ka administratīvajam slogam uz MVU ir jābūt 
samērīgam un tik lielam, cik tas tiešām nepieciešams, un ka EK tiesību akti ir jāpakļauj 
ietekmes novērtējumam saskaņā ar iestāžu nolīgumu par labāku tiesību aktu izstrādi;

20. uzsver, ka ar algu izmaksām nesaistītie izdevumi ir viens no galvenajiem šķēršļiem, ar ko 
saskaras viena cilvēka uzņēmumi, un ka mikrouzņēmumi bieži nerada darbavietas, jo tie 
nespēj izpildīt administratīvās prasības, kas saistītas ar šo procesu; atgādina, ka EK 
līguma 137. panta 2. punkta b) apakšpunkts nosaka, ka direktīvas, kas pieņemtas sociālās 
un darbinieku aizsardzības jomā „vairās uzlikt tādus administratīvus, finansiālus un 
juridiskus ierobežojumus, kas traucē veidoties un attīstīties maziem un vidējiem 
uzņēmumiem”; aicina Komisiju un Padomi piemērot, ja vien tas iespējams, attiecībā uz 
šādiem uzņēmumiem lielākus atbrīvojumus no noteiktu prasību, piemēram, par pārskatu 
sniegšanu un dokumentēšanu, izpildes;

21. apzinās, ka birokrātijas samazināšana lielā mērā ir atkarīga no dalībvalstīm un mudina 
Komisiju darīt vairāk, lai liktu dalībvalstīm apjaust nepieciešamību veikt pasākumus
ierobežojumu atcelšanai, norādot uz pārbaudītām un apstiprinātām procedūrām un 
salīdzinošām vērtībām;
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22. uzskata, ka publisko iepirkumu tirgus ir unikāla iespēja MVU, un tāpēc aicina Komisiju 
un dalībvalstis turpmāk izpētīt iespējas, kas ļautu MVU, it īpaši tiem, kas darbojas 
lauksaimniecības nozarē, iesniegt kopīgos piedāvājumus;

23. uzskata, ka MVU atbalsta politika veicinātu patiesu ES kohēziju, īpaši ņemot vērā 
Eiropas uzņēmumu, kas bieži ir ģimenes uzņēmumi, mazo izmēru un būtību, jo šie 
uzņēmumi palīdz veidot labvēlīgu vidi darbiniekiem ar īpašām vajadzībām; tāpēc uzsver, 
ka Eiropas likumdošanā pienācīga uzmanība jāpievērš MVU funkcijām saistībā ar iztikas 
nodrošināšanu, apdzīvotības sarukšanas novēršanu, vietējās kopienas stiprināšanu un 
nabadzības samazināšanu; tāpēc nākotnē papildu likumdošanai ekonomikas jomā ir 
jāsagatavo Eiropas kopējās pamatnostādnes, kas palīdzētu MVU pildīt to funkcijas 
saistībā ar sociālās kohēzijas stiprināšanu; uzstāj, lai šajās pamatnostādnēs īpašs atbalsts 
tiktu pausts mikrouzņēmumu izveidei un saglabāšanai ar mērķi veicināt diskriminācijai 
pakļauto un nelabvēlīgā situācijā nostādīto grupu un īpašu etnisku integrāciju, kā arī no 
sabiedrības izstumto cilvēku reintegrāciju, kas palīdzētu apkarot nabadzību;

24. atzinīgi vērtē to, ka Komisija cenšas veidot dialogu un veicina regulāras konsultācijas ar 
MVU un tos pārstāvošajām organizācijām un prasa, lai šo metodi, iesaistot Eiropas 
uzņēmumus, tostarp arī ar aroda apvienību palīdzību, regulāri izmantotu praksē ne tikai 
Kopienas programmu īstenošanas, bet arī to izstrādes laikā; atzīmē, ka konsultāciju 
process, kāds tas ir šobrīd, rada grūtības MVU, jo astoņu nedēļu termiņš nedod MVU 
pārstāvošajām organizācijām pietiekoši daudz laika, lai apkopotu viedokļus un tos 
iesniegtu; aicina Komisiju nekavējoties pārskatīt šo ierobežojumu;

25. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt MVU pārstāvošo organizāciju dalību Eiropas 
sociālajā dialogā; uzsver nepieciešamību Eiropas un dalībvalstu līmeņa dialogos, kuri 
pašlaik tiek veidoti saskaņā lielu uzņēmumu un to darbinieku modeli, lielāku uzmanību 
pievērst īpašībām, kas raksturīgas tieši MVU; atgādina, ka ir ļoti būtiski, lai dalībvalstis 
mudinātu MVU veidot tos pārstāvošas neatkarīgas organizācijas;

26. uzsver, ka, lai radītu lielāku skaitu darba un apmācības vietu, ir jāizveido labāks tīkls, kas 
apvienotu uzņēmumus procesa un produktu attīstības programmu īstenošanai; uzskata, ka 
šāds tīkls jāveido, piemērojot tādus pasākumus, kuros tiek ņemtas vērā MVU grūtības 
piekļūt kredītiem un veicināšanas programmām;

27. atkārtoti uzsver, ka pasākumiem MVU atbalstam jābūt piemērojamiem attiecībā uz 
pašnodarbinātajiem, un tas jo īpaši attiecas uz sociālās nodrošināšanas programmu 
dažādajiem veidiem un to sniegtajiem labumiem, kā arī uz arodslimību novēršanu;

28. iesaka dalībvalstīm censties, cik vien tas iespējams, izveidot juridisku vidi, kas garantētu 
MVU nodarbinātības elastību, neierobežojot sociālās drošības aspektus.

29. uzsver nepieciešamību pabeigt iekšējā tirgus izveidi un aicina dalībvalstis sniegt atbalstu 
šī vispārēji atzīta mērķa sasniegšanā, veicinot brīvu darbaspēka apriti;

30. vērš uzmanību uz to, ka ir jāstiprina sadarbība starp reģioniem, kuri saskaras ar līdzīgām 
problēmām un izaicinājumiem, un šajā nolūkā jāmudina šādos reģionos izvietotie 
uzņēmumi veidot uzņēmumu tīklus, lai īstenotu un saskaņotu politiku to specifisko 
prasību izpildei;
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31. atgādina, ka uzņēmējdarbību veicinoši stimuli ir ļoti būtiski, it īpaši ņemot vērā 
demogrāfiskās izmaiņas, kuru rezultātā Eiropas saskarsies ar to, ka tuvāko desmit gadu 
laikā viena trešdaļa uzņēmēju aizies pensijā; aicina Komisiju atvieglot labas prakses 
apmaiņu starp dalībvalstīm šajā jomā, uzmanību veltot, piemēram, „sudraba 
uzņēmējdarbības” shēmai vecāka gada gājuma cilvēkiem, jautājumam par to, kā 
iedrošināt jaunos cilvēkus veidot uzņēmumus, un jo īpaši jautājumam par sieviešu 
uzņēmēju atbalsta pasākumiem, kuri varētu ietvert pasākumus ģimenes dzīves labākai 
saskaņošanai ar darbu.
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