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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka MVU kā nodarbinātības un inovāciju avotiem ir būtiska nozīme Eiropas 
ekonomikā; norāda, ka 23 miljoni MVU nodarbina aptuveni 90 miljonus cilvēku privātajā 
sektorā, turklāt 30 % no šīm darba vietām nodrošina mikrouzņēmumi, un ka laika posmā 
no 2002. līdz 2012. gadam 85% jauno darbavietu radīja MVU, jo īpaši jaunie uzņēmumi1; 
uzskata, ka MVU ir iespējas attīstīt un paplašināt profesionālās apmācības duālās sistēmas 
un stažēšanās shēmas, lai jauniešiem atvieglinātu iekļaušanos darba tirgū un tādējādi
samazinātu jauniešu bezdarba līmeni;

2. atzīst, ka dalībvalstīm, cenšoties sasniegt stratēģijas „ES 2020” mērķus, lai izveidotu 
inovatīvu, spēcīgu un iekļaujošu Eiropu, ir nepieciešams ņemt vērā un veicināt MVU un 
mikrouzņēmumu veidošanu, jo tiem ir milzīgs potenciāls darba vietu, jo īpaši jauniešiem 
paredzētu darba vietu, radīšanai, tādējādi samazinot nabadzību un sociālo atstumtību; 
norāda, ka pašnodarbinātība un mikrouzņēmumu izveide var būt laba un elastīga iespēja 
īpaši attiecībā uz sievietēm;

3. uzsver, ka MVU ir galvenā loma inovāciju un ilgtspējas mērķu apvienošanā, tomēr šiem 
uzņēmumiem vajadzīga stabila, ilgtermiņa un vērienīga regulatīva sistēma, lai pilnībā 
izmantotu ilgtspējīgas ekonomikas radītās nodarbinātības iespējas; tādēļ aicina Komisiju 
un dalībvalstis ilgtermiņā noteikt vides standartus un finansiālus stimulus un tā radīt drošu 
vidi ieguldījumiem;

4. konstatē, ka MVU ir svarīga nozīme sociālā līdzsvara, sociālās kohēzijas un integrācijas 
īstenošanā, jo īpaši tādos reģionos, kurus ietekmē negatīva demogrāfiskā attīstība; aicina 
Komisiju un dalībvalstis atbalstīt MVU, lai šie uzņēmumi varētu izveidot darba ņēmējiem 
piemērotu darba vidi, ievērot darba tiesību normas un darba un veselības aizsardzības 
noteikumus, tā palīdzot izskaust nabadzību un paaugstināt sociālās labklājības līmeni;

5. uzsver, ka neskatoties uz ieguldījumiem, kurs sekmē ES, vēl arvien pastāv nopietni šķēršļi 
MVU izveidei un attīstībai, piemēram, ierobežota piekļuve finansēm un kredītiem, 
pārredzamības un atklātuma trūkums ES līdzekļu pārvaldībā dalībvalstīs, finansēšanas 
izmaksas, grūtības piekļūt eksporta tirgiem un ierobežotas spējas tos attīstīt, vidējie 
maksājumu termiņi un prasmju trūkums; uzsver, ka uzņēmējiem un jo īpaši sievietēm 
bieži netiek sniegts viņiem nepieciešamais atbalsts, un tāpēc aicina dalībvalstis veikt 
pasākumus, kas atvieglinātu piekļuvi kredītiem, kas vajadzīgi MVU izveidei un attīstībai;

6. uzsver, ka administratīvā sloga samazināšana nedrīkst izraisīt darbinieku veselības un 
drošības aizsardzības samazināšanu, tomēr atzīst, ka administratīvais slogs un finansiālie 

                                               
1

Eiropas Komisija (uzņēmumi un rūpniecība): „Dalībvalstu konkurētspējas  rādītāji un politika — konkurētspējas 
uzlabošana, 2011. gada izdevums”, 
(Eiropas Komisijas paziņojums; „Pārmaiņas rūpniecībā, COM (2011) 0642, galīgā redakcija un 
Komisijas dienestu darba dokuments: „Dalībvalstu konkurētspējas rādītāji un politika 2011. gadā” (SEC(2011) 
1187)), 3.4.4. nodaļa — Problēmas, ar ko saskaras MVU, 39. lpp.
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riski nereti izraisa stresu un citādi nelabvēlīgi ietekmē MVU un mikrouzņēmumu 
darbinieku un īpašnieku veselību; tāpēc uzsver nepieciešamību nodrošināt visu pasākumu 
samērīgumu un nerada šķēršļus MVU un mikrouzņēmumu veidošanai un attīstībai;

7. uzsver, ka, valsts līmenī plānojot MVU nostiprināšanas un atbalstīšanas pasākumus, ir 
svarīgi apspriesties ar sociālajiem parteriem;

8. atzinīgi vērtē atbalstu MVU, izmantojot tādas iniciatīvas kā PSCI, COSME un Apvārsnis 
2020, kas papildus citiem guvumiem arī radīs MVU un mikrouzņēmumu nozarē 
strādājošajiem darbiniekiem iespējas attīstīt savas prasmes un papildināt zināšanas; 
uzsver, ka šādi pasākumi nedrīkst radīt papildu birokrātiju, tiem ir jāpierāda ES pievienotā 
vērtība un finansiālā lietderība un jāpapildina dalībvalstu iniciatīvas;

9. uzsver, ka ir nepieciešams īstenot un piemērot plaša mēroga vienkāršošanas pasākumus, 
tostarp vienkāršot atmaksas metodes, lai veicinātu MVU dalību ES finansētajās 
programmās;

10. uzsver, ka ar Eiropas mikrofinansēšanas instrumenta starpniecību ir jāatvieglina piekļuve 
mikrokredītiem un jāturpina attīstīt šo instrumentu saistībā ar programmu sociālām un 
inovatīvām pārmaiņām 2014.–2020. gadam un turpmāko ESF, lai īpaši mikrouzņēmumu 
dibinātāji no sociāli atstumtām iedzīvotāju grupām varētu iegūt piekļuvi attiecīgiem 
finanšu instrumentiem; tādēļ aicina Komisiju finanšu instrumentos, ko pārvalda Eiropas 
Investīciju fonds, iekļaut īpašas atsauces uz kooperatīviem;

11. uzsver, ka ir jāveic tādi pasākumi, kas veicinātu ieguldījumus inovatīvos projektos, radītu 
labvēlīgu vidi pārrobežu sadarbībai, lai radītu jaunas ilgtspējīgas darba vietas; uzsver, ka 
MVU joprojām ir jācenšas pielāgoties iekšējā tirgus augošajām vajadzībām un saglabāt 
konkurētspēju starptautiskā līmenī un atvieglinātu piekļuvi jauniem tirgiem, trešām 
valstīm un publiskajiem iepirkumiem, jo īpaši jaunietekmes valstīs;

12. ņem vērā principu „vispirms domāt par mazākajiem”; atzinīgi vērtē e–komercijas 
priekšrocības, nodrošinot MVU iespējas piekļūt vienotajam tirgum un samazināt 
izmaksas; aicina Komisiju veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī Eiropas MVU 
novērošanas centrs savā darbā iekļauj arī sociālos uzņēmumus;

13. uzsver, ka noteikti ir jāsamazina MVU visa veida izmaksas, tostarp laiks, kas 
nepieciešams administratīvo procedūru īstenošanai; e–pārvaldes attīstīšana varētu ļaut 
MVU ietaupīt laiku, kas nepieciešams administratīvo procedūru veikšanai, un iegūt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas; norāda, ka plašāka piekļuve iepirkuma tirgiem var palīdzēt 
MVU īstenot to potenciālu darba vietu radīšanai un izaugsmei, ļaujot tiem sasniegt 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītos mērķus; norāda, ka e–pārvaldi var izmantot, lai 
nodrošinātu piekļuvi visai attiecīgajai informācijai, kas saistīta ar nodarbinātības un 
nodokļu režīmu tiesību aktu ievērošanu, kā arī informācijai par dažādu līmeņu Eiropas, 
valstu un reģionālo fondu un atbalsta shēmu pieejamību MVU un mikrouzņēmumiem;

14. norāda, ka pārrobežu pakalpojumu gadījumos vienotie kontaktpunkti var kopā ar 
sociālajiem partneriem arī sniegt visaptverošu informāciju par darba apstākļiem galamērķa 
valstī, kurā ir paredzēts sniegt pakalpojumus;
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15. norāda, ka piemērotas infrastruktūras, piemēram, platjoslas interneta pārklājuma trūkums 
lauku apgabalos rada nopietnus šķēršļus nodarbinātībai un izaugsmei, jo īpaši MVU, 
mikrouzņēmumiem, pašnodarbinātajām personām un „pašuzsācējiem”, kas ir tāda veida 
uzņēmumi, kuri citādi varētu gūt labumu no atrašanās vietas ārpus pilsētām un augstas īres 
maksas zonām;

16. norāda, ka izmaksām, kas saistītas ar atbilstību, var būt nesamērīga ietekme uz MVU, 
īpaši uz mikrouzņēmumiem, un ka šīs izmaksas var ievērojami apgrūtināt šo uzņēmumu 
paplašināšanos un spēju pieņemt un saglabāt darbiniekus; aicina dalībvalstis to ņemt vērā, 
pārskatot savus nodokļu un sociālā nodrošinājuma režīmus;

17. dalībvalstis nav jākavē standartu piemērošanā valsts līmenī, ja tie pārsniedz ES noteiktās 
minimālās standarta prasības; īpaši uzsver, ka ekonomiskais izdevīgums un saimnieciskās 
darbības izdevīgums vienmēr ir jāsamēro ar izmaksām; īpaši uzsver, ka ir nepieciešams 
apsvērt, ka augstvērtīga darba vide un augstas kvalitātes darba vietas Eiropā rada iespējas 
samazināt veselības aprūpes izmaksas un darba traumu un profesionālo slimību vai 
invaliditātes radītu darba kavējumu skaitu un ka palielinot ražīgumu un izaugsmi, var arī 
ietekmēt valsts budžetu un sociālā nodrošinājuma sistēmu noturīgumu;

18. aicina saistībā ar atbilstības pārbaudes testiem noteikt tās jomas, kurās ir pārmērīgi slogi, 
nepilnības vai neefektīvi tiesību akti, kuri negatīvi ietekmē MVU; aicina Komisiju 
nodrošināt veselības aizsardzības, drošības, līdztiesīguma un sociālo noteikumu 
ievērošanu;

19. uzsver, ka administratīvā sloga samazināšana nedrīkst radīt situācijas, kad MVU un 
mikrouzņēmumi pietiekamā mērā neīsteno ILO standartus un ILO pienācīga darba 
nodrošināšanas programmu;

20. pieņem zināšanai mikrouzņēmumu dimensijas ieviešanu MVU testa nostiprināšanā (skatīt 
COM(2011)0803), ar kura palīdzību sistemātiski tiek novērtētas visas pieejamās iespējas, 
piemēram, izslēgšana no apgrūtinošas ES tiesību aktu darbības jomas, atsevišķi noteikumi, 
pagarināti pārejas periodi vai atviegloti režīmi; uzsver, ka jauni nodarbinātības un sociālo 
lietu tiesību akti, kas atbilst uzlabotā MVU testa prasībām, būtu jāpiemēro vismazāk 
sarežģītā veidā, nodrošinot atbilstību Eiropas tiesību aktiem par drošību un veselības 
aizsardzību darbā, vienlaicīgi samazinot līdz minimumam administratīvo slogu, kas 
nepieciešams, lai ievērotu standartus, kuri atbilst tautas tradīcijām un paražām; aicina 
dalībvalstis rūpīgi apsvērt darba tiesību plānoto mērķi un papildu prasību ieviešanas 
ietekmi, kuras nav precīzi noteiktas ES tiesību aktos.

21. atzīst par pamatotu, ka MVU starptautiskā darbība var veicināt nodarbinātības līmeņa 
paaugstināšanu ES un uzsver, ka internacionalizācija ir vesels process un — lai šajā jomā 
gūtu panākumus, MVU vajadzīgi ne vien atbalsta dienesti trešo valstu tirgos, bet arī 
vietējā mērogā; norāda, ka būtu jāmazina birokrātiskie šķēršļi un ka visām ES iniciatīvām 
ir jābūt saderīgām ar subsidiaritātes principu un tām jārada viennozīmīga papildu vērtība.

22. ierosina Komisijai un dalībvalstīm pašreizējo uzņēmējdarbības vidi padarīt jauniem 
uzņēmējiem labvēlīgāku, lai labāk izmantotu jaunu un ilgtspējīgu darba vietu radīšanas 
iespējas; uzsver, ka ir jālikvidē administratīvie šķēršļi, kas rodas maziem un vidējiem 
uzņēmumiem saistībā ar citu valstu darba ņēmēju pieņemšanu darbā; aicina dalībvalstis 
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nodrošināt, lai uzņēmēji, kas iegulda līdzekļus vienā dalībvalstī un vēlas tajā radīt darba 
vietas, vienlaikus stiprinot Eiropas sociālo modeli, informāciju varētu saņemt vienā 
iestādē;
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