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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. pažymi, kad MVĮ, kaip darbdaviai ir inovacijų šaltiniai, yra labai svarbios Europos 
ekonomikai; atkreipia dėmesį į tai, kad 23 mln. MVĮ suteikia maždaug 90 mln. darbo 
vietų ES privačiajame sektoriuje, iš jų 30 proc. suteikia labai mažos įmonės; ir kad 2002–
2012 m. 85 proc. visų naujų darbo vietų ES sukūrė MVĮ, ypač naujos įmonės1; mano, kad 
MVĮ – tai galimybės skatinti mokymąsi mokymo įstaigoje ir įmonėje (dualinė profesinio 
mokymo sistema) ir populiarinti tokį mokymąsi ir praktiką, taip daugeliui jaunuolių 
palengvinant profesinės karjeros pradžią ir mažinant jaunimo nedarbą;

2. pripažįsta, kad, jeigu valstybės narės turi įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytus pažangius, tvarius ir integracinius Europos augimo tikslus, būtina atsižvelgti ir 
palengvinti MVĮ ir labai mažų įmonių steigimą, kadangi šios įmonės turi milžiniškas 
galimybes kuriant darbo vietas, ypač jaunimo, taip pat mažinant skurdą ir socialinę 
atskirtį;  pažymi, kad šiuo atveju savarankiškumas ir mažos įmonės įsteigimas gali būti 
gera ir lanksti galimybė, ypač moterims;

3. pabrėžia, kad MVĮ, kartu siekiant inovacijų ir tvarumo, yra pagrindiniai veikėjai, tačiau 
jiems reikia užtikrinti išankstinę sąlygą – tvirtą, ilgalaikę ir ambicingą reglamentavimo 
sistemą, kad būtų galima visapusiškai naudotis tvarios ekonomikos teikiamomis 
užimtumo galimybėmis; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti ilgalaikius 
aplinkos apsaugos standartus ir sukurti ilgalaikę finansinio skatinimo sistemą bei taip 
sukurti patikimą aplinką investicijoms;

4. pažymi, kad užtikrinant socialinį stabilumą, socialinę sanglaudą ir integraciją, ypač 
srityse, kuriose kovojama su neigiamais demografiniais reiškiniais, MVĮ vaidina svarbų 
vaidmenį; ragina Komisiją ir valstybes nares remti MVĮ kuriant darbuotojams palankią 
darbo aplinką, laikytis darbo teisės ir darbo bei sveikatos apsaugos standartų ir taip padėti 
kovoti su skurdu bei kurti socialinę gerovę;

5. pabrėžia, kad nepaisant ES remiamų investicijų, vis dar  kyla kliūčių MVĮ veiklos pradžiai 
ir plėtrai, pavyzdžiui, dėl ribotų galimybių gauti finansavimą ir paskolas, skaidrumo ir 
viešumo trūkumo panaudojant ES fondų lėšas kai kuriose valstybėse narėse, finansavimo 
išlaidų, sudėtingų nuostatų, ribotų galimybių patekti į eksporto rinkas ir apriboto gebėjimo 
jas plėsti, ilgų atsiskaitymo terminų ir įgūdžių trūkumo; todėl ragina valstybes nares 
laikytis tokių politikos krypčių, kurios sudarytų palankesnes sąlygas gauti MVĮ steigimo ir 
plėtros finansavimą;

6. pabrėžia, kad mažesnė administracinė našta neturi reikšti prastesnės darbuotojų  saugos  ir 
                                               
1 Europos Komisija (Įmonių ir pramonės GD): „Valstybių narių konkurencingumas ir politika”, 2011 m. 
leidimas,
(Europos Komisijos komunikatas; „Pramonės politika. Konkurencingumo gerinimas” (COM(2011) 0642 
galutinis), ir
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: „2011 m. valstybių narių konkurencingumo apibūdinimas ir politika” 
(SEC(2011) 1187)), 3.4.4. skyrius: MVĮ iššūkiai, p. 39.
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sveikatos apsaugos; tačiau pripažįsta, kad administracinė našta ir finansinė rizika gali 
sukelti MVĮ ir labai mažų įmonių darbuotojams ir savininkams stresą ir kitas neigiamas 
pasekmes jų sveikatai; todėl pabrėžia, kad svarbu užtikrinti visų priemonių proporcingumą 
ir nesudaryti kliūčių MVĮ ir labai mažoms įmonėms steigtis ir plėsti savo veiklą;

7. pabrėžia, kad socialiniams partneriams svarbu konsultuotis planuojant valstybėse 
įgyvendinamas MVĮ stiprinimo ir rėmimo priemones;

8. pritaria MVĮ rėmimui vykdant, pvz., programas PSCI, COSME ir „Horizontas 2020“, 
kurios, be kita ko, sudarys galimybes MVĮ ir labai mažų įmonių sektoriaus darbuotojams 
gerinti savo įgūdžius ir žinias; pabrėžia, kad taikant tokias priemones neturi būti kuriama 
daugiau biurokratizmo, jos turi turėti įrodytą ES pridėtinę vertę ir tinkamą kainos bei 
kokybės santykį, taip pat papildyti valstybių narių iniciatyvas;

9. pabrėžia, kad reikia įgyvendinti ir taikyti plataus masto supaprastinimo priemones, 
įskaitant supaprastintus grąžinimo metodus, siekiant padėti MVĮ dalyvauti ES 
finansuojamose programose;

10. pabrėžia, kad būtina skatinti palengvintą prieigą prie labai mažų paskolų pagal Europos 
mikrofinansų priemonę ir tobulinti šią priemonę, vykdant 2014–2020 m. socialinių 
pokyčių ir inovacijų programą, ir ateityje plėtojant ESF, siekti, kad visų pirma socialiniu 
atžvilgiu nepalankioje padėtyje esančių gyventojų grupių asmenims, steigiantiems labai 
mažas įmones, palengvinti galimybes gauti paramą pagal tinkamą finansavimo priemonę;  
todėl ragina Komisiją parengti specialią informaciją apie tai, kaip gauti paramą pagal 
Europos investicijų fondo valdomas finansines priemones;

11. pabrėžia būtinybę remti MVĮ, siekiant paskatinti inovacinių projektų finansavimą, 
sudarant palankias sąlygas tarptautiniam bendradarbiavimui, siekiant sukurti naujas 
tvarias darbo vietas; todėl pabrėžia, kad MVĮ turi nuolat prisitaikyti prie didėjančių vidaus 
rinkos poreikių ir tapti konkurencingomis tarptautiniu mastu ir palengvinti jų prieigą prie 
naujų rinkų, trečiųjų šalių ir viešųjų pirkimų, ypač besiformuojančios rinkos ekonomikos 
šalyse;

12. pabrėžia principą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“; pripažįsta elektroninės 
prekybos naudą suteikiant MVĮ galimybę patekti į bendrąją rinką ir mažinti išlaidas;
ragina Komisiją imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad Europos MVĮ observatorija į 
savo veiklą įtrauktų ir socialines įmones (ne pelno sektorių);

13. pažymi būtinybę MVĮ visais būdais mažinti išlaidas, įskaitant trumpinti laiką, skirtą 
administracinėms procedūroms  – labai svarbu kurti elektroninę valdžią ir įgyvendinti 
vieno langelio principą, siekiant sumažinti administracinėms procedūroms skirtą laiką ir 
sukurti naujų verslo galimybių; pažymi, kad didesnės galimybės patekti į viešųjų pirkimų 
rinkas gali padėti MVĮ išnaudoti jų darbo vietų kūrimo ir augimo galimybes, kurios 
padėtų joms įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus; pabrėžia, kad elektroninę 
valdžią galima būtų panaudoti siekiant suteikti galimybę susipažinti su visa susijusia 
informacija apie tai, kaip laikomasi užimtumo teisės aktų ir mokesčių mokėjimo tvarkos, 
taip pat informacija apie galimybę gauti skirtingo lygmens Europos, nacionalinį ir 
regioninį finansavimą ir pasinaudoti paramos MVĮ ir labai mažoms įmonėms sistemomis;
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14. pažymi, kad teikiant paslaugas tarpvalstybiniu mastu pagal vieno langelio principą 
veikianti tarnyba, glaudžiai bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, taip pat gali 
suteikti išsamią informaciją apie darbo sąlygas paslaugų paskirties šalyje;

15. pažymi, kad tinkamos infrastruktūros, pvz., plačiajuosčio interneto prieigos, kaimo 
vietovėse nebuvimas sudaro rimtas kliūtis užimtumui ir augimui, tai ypač aktualu MVĮ, 
labai mažoms įmonėms, savarankiškai dirbantiems asmenims ir savarankiškai verslą 
pradedantiems asmenims, nes, priešingu atveju šio tipo įmonės galėtų pasinaudoti vietovių 
už miesto teikiamais privalumais ir išvengti didelių patalpų nuomos kainų;

16. pažymi, kad su reikalavimų laikymusi susijusios išlaidos gali daryti pernelyg didelį 
poveikį MVĮ, ypač labai mažoms įmonėms, ir kad šios išlaidos gali tapti rimta kliūtimi šių 
įmonių plėtrai ir jų galimybėms įdarbinti darbuotojus ir juos išlaikyti; ragina valstybes 
nares į tai atsižvelgti persvarstant savo nacionalines mokesčių ir socialinės apsaugos 
sistemas;

17. valstybėms narėms neturi būti užkirstas kelias taikyti nacionalinius standartus, kurie yra 
griežtesni palyginti su ES lygmeniu nustatytais minimaliai standartais; primygtinai 
pabrėžia, kad išlaidas visuomet reikia lyginti su nauda ekonomikai ir įmonėms; ypač 
reikia apsvarstyti aspektus, kaip kokybiškai vertinga darbo aplinka ir aukšta darbo vietų 
kokybė Europoje galėtų sumažinti išlaidas sveikatos srityje, sutrumpinti nedarbingumo 
laikotarpį dėl darbo vietoje įvykusių nelaimingų atsitikimų, profesinių susirgimų arba dėl 
neįgalumo (šie aspektai taip pat gali turėti poveikį socialinių apsaugos sistemų tvarumui ir 
valstybės biudžetui), taip pat padidintų našumą ir augimą;

18. atsižvelgdamas į tinkamumo patikras, ragina nustatyti sritis, kurioms būdinga pernelyg 
didelė našta, nesuderinamumas arba neveiksmingi teisės aktai, turintys neigiamo poveikio 
MVĮ; ragina Komisiją užtikrinti, kad  būtų laikomasi sveikatos, saugos ir lygybės ir 
socialinių nuostatų;

19. pabrėžia, kad administracinės naštos mažinimas neturi lemti, jog MVĮ ir labai mažos 
įmonės įgyvendins ne visus Tarptautinės darbo organizacijos standartus ir nepakankamai 
įgyvendins šios organizacijos parengtą vadinamąją deramo darbo darbotvarkę (angl. 
„Decent Work Agenda“);

20. atkreipia dėmesį į tai, kad atliekant sugriežtintą MVĮ tyrimą turėtų būti įdiegtas labai 
mažų įmonių matmuo (žr. COM(2011) 0803), per kurį nuolat vertinamos visos įmanomos 
galimybės, pvz., išbraukimas iš  kai kurių apsunkinančių ES teisės aktų taikymo srities, 
atskiros nuostatos, pereinamųjų laikotarpių pratęsimas ar supaprastinta tvarka; pabrėžia, 
kad nauji užimtumo ir socialiniai teisės aktai, kurie atitinka griežtesnį MVĮ tyrimą, turėtų 
būti taikomi kuo paprastesne forma, užtikrinant atitiktį Europos saugos ir sveikatos darbe 
srities teisės aktams, nustatant kuo mažiau administracinių reikalavimų, kurie būtini 
įgyvendinti standartus, numatytus pagal nacionalines tradicijas ir papročius; ragina 
valstybes nares atidžiai apsvarstyti užimtumo srities teisės aktų pagrindinį tikslą ir  
papildomų reikalavimų, kurių nėra aiškiai reikalaujama pagal ES teisę, nustatymo poveikį;

21. pažymi, kad MVĮ internacionalizacija gali padėti didinti užimtumą Europos Sąjungoje ir 
pabrėžia, kad internacionalizacija yra procesas, kuris gali būti sėkmingas tik, kai MVĮ 
turės pagalbines paslaugas ne tik trečiųjų šalių rinkose, bet ir vietos lygmeniu; atkreipia 
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dėmesį į tai, kad reikėtų šalinti administracines ir biurokratines kliūtis ir kad visos ES 
iniciatyvos turi atitikti subsidiarumo principą ir turėtų teikti aiškią papildomą naudą;

22. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms gerinti sąlygas naujiems verslininkams, 
kad būtų geriau išnaudojamos didelės jų galimybės kurti naujas ilgalaikes darbo vietas; 
pabrėžia, kad būtina mažinti mažoms ir vidutinėms įmonėms kylančias kliūtis įdarbinant 
darbuotojus iš kitų valstybių narių; ragina valstybes nares per vieną instituciją parengti 
informaciją verslininkams, kurie nori investuoti valstybėje narėje ir ten kurti darbo vietas, 
kartu išlaikant Europos socialinį modelį.
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