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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka vienoto tirgu var un vajag atjaunot, lai Eiropas uzņēmumiem, darba ņēmējiem 
un patērētājiem sniegtu labākas izaugsmes iespējas, kā arī nodrošinātu vairāk un labākas 
darba vietas;

2. uzskata, ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir Eiropas ekonomikas pamats un Eiropas 
galvenais dzinējspēks jaunu darba vietu radīšanā, kā arī nodarbinātības, ekonomiskās 
izaugsmes un sociālās kohēzijas veicināšanā; uzsver, ka jāpieliek lielāki pūliņi, lai 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atvieglotu piekļuvi vienotajam tirgum un uzlabotu 
dalību tajā, tostarp novērstu visus šķēršļus elektroniskās komercijas attīstībai, kā noteikts 
2010. gada Digitālajā programmā;

3. norāda, ka ekonomikas lejupslīdes laikā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem viena no 
galvenajām problēma ir iespēja iegūt finansējumu; stingri atbalsta priekšlikumu rīcības 
plānam, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi kapitāla tirgiem;

4. uzsver, ka vēl nav īstenots princips „vispirms domāt par mazākajiem”, lai novērstu 
apgrūtinājumus, kas traucē mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; aicina ātri izvērtēt Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, lai to saskaņotu ar stratēģiju „Eiropa 2020”;

5. pauž spēcīgu atbalstu centieniem turpināt starptautiskās tirdzniecības sarunas; šajā sakarā 
atgādina, cik svarīgi ir ietvert sociālos standartus visos tirdzniecības nolīgumos starp ES 
un trešām valstīm;

6. atzinīgi vērtē Grāmatvedības direktīvu pārskatīšanu, lai vienkāršotu finanšu pārskatu 
sniegšanas prasības un mazinātu administratīvos šķēršļus, jo īpaši tos, kuri rada slogu 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

7. atgādina par nepieciešamību radīt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem labvēlīgāku 
normatīvo vidi, rūpīgi izvērtējot katra jaunā regulējošā vai likumdošanas pasākuma 
ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

8. uzsver, cik svarīgi ir uzlabot publiskā iepirkuma procedūru, lai atbalstītu nodarbinātību, 
sociālo attīstību un jauninājumus; aicina Komisiju uzņemties iniciatīvas, lai mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem nodrošinātu un uzlabotu piekļuvi publiskajam iepirkumam.


