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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 yra ES ekonomikos pagrindas ir sudaro beveik 59 proc. ES sukuriamos 
pridėtinės vertės; pažymi, kad 23 mln. ES privačiojo sektoriaus MVĮ suteikia maždaug 
90 mln. darbo vietų, iš jų 30 proc. suteikia labai mažos įmonės;

2. pripažįsta, kad, jeigu valstybės narės turi įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus, 
būtina atsižvelgti į MVĮ ir labai mažas įmones;

3. pabrėžia, kad kliūčių MVĮ veiklos pradžiai ir plėtrai kyla dėl galimybių gauti finansavimą 
ir finansavimo išlaidų, sudėtingų nuostatų, netiesioginių darbo sąnaudų, galimybės patekti 
į eksporto rinkas ir gebėjimo jas plėsti ir kvalifikuotų specialistų trūkumo;

4. pritaria MVĮ rėmimui vykdant, pvz., programas PSCI, COSME ir „Horizontas 2020“; 
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;

5. pabrėžia principą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“; pripažįsta elektroninės 
prekybos naudą suteikiant MVĮ galimybę patekti į bendrąją rinką ir mažinti išlaidas;

6. pažymi, kad kuriant elektroninę valdžią ir įgyvendinant vieno langelio principą bus 
sumažinta administracinių procedūrų ir sukurtos naujos verslo galimybės; pažymi, kad 
didesnės galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas gali padėti MVĮ išnaudoti jų darbo 
vietų kūrimo galimybes;

7. pažymi, kad su reikalavimų laikymusi susijusios išlaidos daro pernelyg didelį poveikį 
MVĮ, ypač labai mažoms įmonėms;

8. atsižvelgdamas į tinkamumo patikras, ragina nustatyti sritis, kurioms būdinga pernelyg 
didelė našta, nesuderinamumas arba neveiksmingi užimtumo srities teisės aktai, turintys 
neigiamo poveikio MVĮ; ragina Komisiją apsvarstyti principą „Vienas priimtas, vienas 
panaikintas“ (angl. one in, one out rule), padedantį išsaugoti sveikatos, saugos ir lygybės 
nuostatų tikslus ir užtikrina subsidiarumo principo taikymą;

9. pažymi ir tvirtai remia dėmesį labai mažoms įmonėms atliekant sugriežtintą MVĮ tyrimą 
(žr. COM(2011) 0803), kurio metu nuolat vertinamos visos įmanomos galimybės, pvz., 
išbraukimas iš taikymo srities, atskiros nuostatos, pereinamųjų laikotarpių pratęsimas ar 
supaprastinta tvarka.


