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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad dar kartą būtų galima ir vertėtų pradėti įgyvendinti bendrąją rinką, siekiant 
didesnio augimo ir geresnių darbo vietų, skirtų Europos verslui, darbuotojams ir 
vartotojams;

2. mano, kad mažos ir vidutinio dydžio įmonės (MVĮ) sudaro Europos ekonomikos pagrindą 
ir yra varomoji jėga, kurianti darbo vietas, užimtumą, ekonomikos augimą ir socialinę 
sanglaudą; pabrėžia, kad reikėtų dėti daugiau pastangų gerinant MVĮ prieigą ir 
dalyvavimą bendrojoje rinkoje, įskaitant visų kliūčių kuriant e.prekybą pašalinimą, kaip 
tai nurodyta 2010 m. „Skaitmeninėje darbotvarkėje“;

3. pažymi, kad ekonomikos nuosmukio metu viena iš didžiausių MVĮ problemų –
nepakankamos galimybės gauti finansavimą; labai remia pasiūlymą dėl veiksmų plano, 
skirto pagerinti MVĮ prieigą prie kapitalo rinkų;

4. pabrėžia, kad „pradėk nuo mažo“ principas dar nėra įgyvendintas taip, kad sumažintų 
sunkią MVĮ naštą; ragina kuo skubiau įvertinti „ Smulkiojo verslo aktą“, siekiant jį 
suderinti su „Europa 2020“;

5. labai remia pastangas tęsti tarptautines prekybos derybas; todėl dar kartą primena apie 
socialinių standartų įtraukimo į visus prekybos susitarimus, ES sudarytus su trečiosiomis 
šalimis, svarbą;

6. pritaria apskaitos direktyvų peržiūrai, siekiant it toliau supaprastinti finansinės 
atskaitomybės įsipareigojimus ir sumažinti administracinę naštą, ypač MVĮ;

7. dar kartą primena, kad būtina sukurti labiau MVĮ palanki kontrolės aplinką, kruopščiai 
įvertinant naujų kontrolės priemonių ar teisinių priemonių, skirtų MVĮ, poveikį;

8. pabrėžia, kad svarbu viešieji pirkimai labiau pasitarnautų užimtumui, socialinei pažangai 
ir inovacijoms; ragina Komisiją imtis iniciatyvos atveriant ir palengvinant MVĮ prieigą 
prie viešųjų pirkimų.


