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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par finansējuma pieejamības uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(2012/2134(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns, lai uzlabotu MVU piekļuvi 
finansējumam” (COM(2011)0870),

– ņemot vērā Komisijas Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu 
programmu, COSME programmu (COM(2011)0834),

– ņemot vērā Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu (COM(2008)0394), kurā atzīta mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) svarīgā loma ES ekonomikā un kura mērķis ir palielināt MVU 
nozīmi un sekmēt to izaugsmi un darbavietu radīšanas potenciālu, mazinot virkni 
problēmu, kas tiek uzskatītas par MVU attīstību kavējošām,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
riska kapitāla fondiem (COM(2011)0860),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-
0000/2012),

A. tā kā stingrāku noteikumu ieviešana, jo īpaši attiecībā uz finanšu iestādēm, apvienojumā 
ar ekonomisko krīzi sarežģī MVU piekļuvi finansējumam;

B. tā kā MVU ir Eiropas Savienības ekonomikas pamats un būtiski izaugsmes un 
nodarbinātības dzinējspēki 27 dalībvalstīs;

C. tā kā pastāv dažādu veidu MVU, kam ir dažādas vajadzības,

Vispārīgi jautājumi
1. atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu un tās plašo risinājumu klāstu MVU;

2. piekrīt Komisijai, ka Eiropas ekonomikas veiksme lielā mērā ir atkarīga no izaugsmes, 
kuras pamatā ir MVU;

3. uzsver, ka krīzes dēļ daudziem MVU ir grūtības piekļūt finansējumam un ka MVU ir 
jāatbilst stingrākiem regulējošajiem kritērijiem nekā agrāk;

4. uzsver banku atbildību gudri ieguldīt ekonomikā un, konkrētāk, MVU; atzīmē, ka dažās 
dalībvalstīs MVU nav problēmu saņemt kredītu; norāda, ka ieguldījumu samazināšana 
līdz minimumam var radīt kreditēšanas krīzi;

Mazo un vidējo uzņēmumu daudzveidība
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5. atgādina Komisijai, ka MVU Eiropā ir ļoti neviendabīgi, sākot no ļoti tradicionāliem 
ģimenes uzņēmumiem līdz strauji augošiem uzņēmumiem, augsto tehnoloģiju firmām un 
jaunizveidotiem uzņēmumiem;

6. norāda, ka Komisijas rīcības plānā pareizi ir likts liels uzsvars uz riska kapitālu kā 
iespējamu izaugsmes finansēšanas veidu, taču šāda veida finansējums ir derīgs tikai 
mazam skaitam MVU;

7. uzsver, ka nepastāv viens visiem piemērots finansēšanas veids, un aicina Komisiju 
atbalstīt plaša klāsta pielāgotu programmu un instrumentu izstrādi gan pašu kapitāla 
instrumentu jomā (piemēram, komerceņģeļi, finansējums no daudziem anonīmiem 
ieguldītājiem un daudzpusējas tirdzniecības sistēmas), gan parāda instrumentu jomā 
(piemēram, maza apjoma uzņēmuma parādzīmes un garantiju sistēmas);

MVU neaizsargātība
8. brīdina Komisiju, ka bez vispārēja un iekļaujoša ietekmes novērtējuma ir ieviesti daudzi 

jauni un stingrāki noteikumi; mudina Komisiju veikt šādu novērtējumu, jo īpaši 
pievēršoties MVU;

9. uzsver, ka MVU bieži atrodas gara piegādes cikla beigās un tādējādi maksājumu kavējumi 
un īsi maksājuma termiņi tos skar visvairāk; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu aktīvi 
mudināt dalībvalstis paātrināt Maksājumu kavējumu direktīvas īstenošanu;

Uzņēmējdarbības profesionalizēšana
10. atzīmē, ka uzņēmēju zināšanu trūkums par pamata finanšu jautājumiem ierobežo 

uzņēmējdarbības plānu kvalitāti un tādējādi arī panākumus, iesniedzot kredīta pieteikumu; 
tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt atbalstu potenciālo uzņēmēju 
profesionālajai apmācībai;

11. uzskata, ka uzņēmējdarbības kurss ir jāiekļauj pamatizglītības sistēmās; uzskata, ka labi 
sagatavots uzņēmējdarbības plāns ir pirmais solis ceļā uz labāku piekļuvi finansējumam; 
aicina Komisiju un dalībvalstis finanšu izglītību bez kavēšanās iekļaut savās izglītības 
programmās;

12. uzsver, ka dažās dalībvalstīs jau ir zināma labākā prakse uzņēmēju sagatavošanas 
uzlabošanas jomā; aicina Komisiju atbalstīt tās īstenošanu citās dalībvalstīs;

13. uzsver, ka ir nepieciešama uzņēmēju un potenciālo uzņēmēju regulāra informēšana par 
apmācības iniciatīvām, ES finansējumu un programmām MVU;

14. norāda, ka ir nepieciešamas konsultācijas uzņēmējiem, kas ir bankrotējuši;

Pārredzamība
15. atzīmē, ka kreditori labāk nekā uzņēmēji pārzina kredītinstrumentus un ka uzņēmēji ne 

vienmēr atklāti sazinās ar aizdevējiem par savu uzņēmējdarbības plānu un ilgtermiņa 
stratēģiju; uzsver, ka šī informācijas plaisa rada grūtības, apspriežot kredīta pieteikumu; 
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aicina Komisiju izplatīt pastāvošo labāko praksi saistībā ar specifiskiem risinājumiem 
dialogam un informācijas apmaiņai kreditoru un uzņēmēju starpā;

16. uzsver, ka tad, kad kreditors noraida kredīta pieteikumu, viņam pienācīgi jāinformē 
uzņēmējs par noraidīšanas iemesliem un jāsniedz uzņēmējam iespēja pieprasīt lēmuma 
pārskatīšanu; aicina Komisiju definēt skaidras vadlīnijas par pārredzamību;

17. atzīmē, ka, atmaksājot kredītu pirms termiņa, MVU kreditoram ir jāmaksā finansējuma 
zaudējums un bieži jāmaksā papildu soda nauda, kā rezultātā kopējās izmaksas ir pārlieku 
augstas; aicina Komisiju ierosināt lielākas pārredzamības nodrošināšanu MVU visos 
līgumos attiecībā uz pirmstermiņa atmaksu un izpētīt iespēju noteikt maksimālo robežu 
šāda veida operāciju izmaksām;

18. atzīmē, ka, piešķirot kredītu MVU, kreditori līdzās parastam bankas galvojumam bieži 
prasa papildus personas galvojumu; brīdina, ka stingri noteikumi attiecībā uz kapitāla 
prasībām var kreditoriem likt prasīt šīs papildu garantijas, kas MVU ir šķērslis piekļuvei 
finansējumam, un aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu ar mērķi ierobežot to 
izmantošanu;

19. aicina dalībvalstis mazināt administratīvo slogu MVU sākuma posmā un turpmākajā 
pastāvēšanas laikā; uzsver, ka ir svarīgi samazināt dienu skaitu, kas nepieciešams jaunas 
uzņēmējdarbības sākšanai; prasa Komisijai izpētīt labāko praksi, kas jāievieš visās 
dalībvalstīs; aicina Komisiju izvērtēt iespēju ieviest unikālus MVU identifikācijas 
numurus, kas tiktu uzglabāti vienotā Eiropas MVU datubāzē, ietverot visus finanšu datus, 
kas MVU ļautu vieglāk pieteikties ES un valstu programmām un finansējumam;

20. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu veicināt kvalitatīvu reitingu izmantošanu kā 
instrumentu, ar ko papildina MVU kredītspējas standarta kvantitatīvo novērtējumu;

Jauni finansēšanas veidi
21. atzinīgi vērtē Komisijas jaunās finansēšanas programmas, kurās ir ņemtas vērā MVU 

īpašās iezīmes; aicina Komisiju turpināt attīstīt tādu ES finansēšanu, kas būtu pielāgota 
MVU; uzsver, ka ir jāizvairās no finansējuma sadrumstalotības un ka finansējums var būt 
efektīvs tikai tad, ja ar to var segt ievērojamu daļu no attiecīgajam MVU nepieciešamā 
finansējuma;

22. atzīmē, ka MVU un kredītiestāžu starpā kapitāla garantijas ir guvušas plašu atzinību un 
tiek plaši izmantotas; atzinīgi vērtē Komisijas centienus šajā jomā; aicina dalībvalstis 
ieviest atbilstošu kapitāla garantiju satvaru;

23. aicina Komisiju stiprināt un uzlabot Eiropas Investīciju bankas riska dalīšanas 
instrumentus;

24. atzīmē, ka dažās dalībvalstīs banku kontos ir rekordliels mājsaimniecību ietaupījumu 
apjoms; uzsver, ka šo mājsaimniecību ietaupījumu aktivizēšana var atvieglot MVU 
piekļuvi finansējumam un uzlabot ES ekonomisko situāciju; aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par šo ietaupījumu aktivizēšanu, piemēram, ieviešot nodokļu atvieglojumus, 
balstoties uz dalībvalstīs pastāvošo labāko praksi;
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25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienībā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir ļoti svarīgi. Tie ir Eiropas 
ekonomikas pamats un būtiski ekonomiskās izaugsmes dzinējspēki Eiropas Savienībā. MVU 
Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs sniedz milzīgu ieguldījumu darbavietu radīšanā.

Taču MVU ir neaizsargāti. Tas kļuva skaidrs pēc krīzes sākuma. Krīzes dēļ daži kreditori 
kļuva piesardzīgāki, piešķirot kredītus MVU. Reizēm tie ir pat pārlieku piesardzīgi, jo pārāk 
mazas investīcijas var izraisīt kredītresursu trūkumu. Turklāt jauni un stingri noteikumi, 
piemēram, par finanšu iestādēm un kapitāla prasībām, ko ieviesa gan ES, gan valstu varas 
iestādes, padarīja MVU piekļuvi finansējumam vēl grūtāku. Tāpat MVU bieži atrodas gara 
piegādes cikla beigās, un tādējādi maksājumu kavējumi un maksājuma termiņi, kādi tiek 
izmantoti šobrīd, tos skar visvairāk.

Apspriežot MVU problēmas saistībā ar piekļuvi finansējumam ar ieinteresētajām pusēm, tika 
konstatēti dažādi strīda jautājumi. Šķiet, ka ne visās dalībvalstīs kreditori ir kļuvuši 
piesardzīgāki, MVU piešķirot aizdevumus. Dažās dalībvalstīs šajos pēdējos gados MVU ir 
ieguldītas rekordlielas summas.

No otras puses, visas ieinteresētās puses piekrīt, ka Eiropas un valstu varas iestādēm jābūt 
uzmanīgām, ieviešot jaunus kapitāla prasību noteikumus. Tā kā nav pieejams vispārējs 
ietekmes novērtējums, kas aptver visus ieviestos atšķirīgos noteikumus, ietekme uz finanšu 
sektoru un MVU piekļuvi finansējumam ir lielā mērā neskaidra. Tomēr ir jāizvairās arī no 
pārāk asas kreditoru reakcijas uz jaunajām kapitāla prasībām. 

Tika minētas arī citas strukturālas problēmas, kas jau pastāvēja un kam nav tiešas saiknes ar 
krīzi. Viena no lielākajām grūtībām sarunās par kredītlīgumu ir informācijas plaisa starp 
MVU un kreditoriem. Abas puses piekrīt, ka labāka komunikācija uzlabotu kreditoru izpratni 
par MVU nepieciešamību pēc kredīta un MVU izpratni par dažādajām kredīta iespējām. No 
otras puses, regulārāka MVU finansiālā stāvokļa kontrolēšana un pamata zināšanas par 
finansēm sekmētu ātrāku sarunu pabeigšanu.

Pārredzamības trūkums, piemēram, atmaksājot kredītu pirms termiņa, arī ir problēma, ar ko 
saskaras MVU. Finansējuma zaudējums un papildu soda nauda ne vienmēr ir labi definēti 
iepriekš. Dažreiz pirmstermiņa atmaksas kopējās izmaksas ir pat tik lielas, ka MVU tās nevar 
atļauties segt, kā rezultātā nav iespējams pārskatīt to ieguldījuma un kredīta lēmumus. 

Stingrāku kapitāla prasību dēļ kreditori bieži līdzās parastajiem bankas galvojumiem lūdz 
sniegt papildus personas galvojumus. Tas uzņēmējiem var radīt papildu šķērsli MVU darbības 
sākšanai vai papildus investīcijām tajā.

Pašas ieinteresētās puses ir ierosinājušas dažus risinājumus, kas varētu uzlabot MVU piekļuvi 
finansējumam: 1) nozares profesionalizēšana; 2) labāka sadarbība un informācijas apmaiņa 
MVU un kreditoru starpā; 3) regulārāka MVU finansiālā stāvokļa kontrolēšana; 4) skaidru 
noteikumu ieviešana par (personas) galvojumu izmantošanu; 5) skaidru noteikumu ieviešana 
par kredīta pirmstermiņa atmaksu, iespējamām soda naudām un peļņas zaudējuma aprēķinu.
Komisija „Rīcības plānā, lai uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam”, nāk klajā ar dažiem 



PE496.312v01-00 8/8 PR\912506LV.doc

LV

labiem priekšlikumiem un risinājumiem. Taču, ņemot vērā, ka pastāv tāda lieta kā MVU, mēs 
vēlamies uzsvērt, ka nepastāv viens visiem piemērots risinājums un ka dažādu veidu MVU ir 
dažādas vajadzības.

Tādējādi mēs atzinīgi vērtējam Komisijas priekšlikumu, bet vēlamies uzsvērt, ka riska 
kapitāls, uz kuru Komisija ir pareizi likusi uzsvaru rīcības plānā, ir piemērots izaugsmes 
finansēšanas veids tikai mazam skaitam MVU. Tādēļ mēs lūdzam Komisiju atbalstīt arī 
alternatīvus finansēšanas mehānismus.

Šajā krīzes laikā mājsaimniecības tiecas izvēlēties taupīšanu, nevis patērēšanu. Dažās 
dalībvalstīs banku kontos ir rekordliels mājsaimniecību ietaupījumu apjoms. Tādēļ mēs 
vēlētos, ka Komisija izpēta, kā ES un dalībvalstis var sekmēt ietaupījumu aktivizēšanu, 
piemēram, ieviešot nodokļu atvieglojumus. 


