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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 ir ES ekonomikas pamats, kas veido gandrīz 59 % no ES saražotās 
pievienotās vērtības; norāda, ka 23 miljoni MVU nodrošina apmēram 90 miljonus darba 
vietu ES privātajā sektorā, 30 % nodrošina mikrouzņēmumi;

2. atzīst, ka dalībvalstīm, cenšoties sasniegt stratēģijas „ES 2020” mērķus, ir jāņem vērā arī 
MVU un mikrouzņēmumi;

3. uzsver, ka šķēršļus MVU izveidei un attīstībai rada apgrūtināta piekļuve finansēm un 
finansējuma izmaksas, apgrūtinoši noteikumi, netiešas darbaspēka izmaksas, grūtības 
piekļūt eksporta tirgiem un ierobežotas spējas tos attīstīt, vidējie maksājumu termiņi un 
prasmju trūkums;

4. atzinīgi vērtē atbalstu MVU, izmantojot tādas iniciatīvas kā PSCI, COSME un 
Horizon 2020; uzsver, ka šādi pasākumi nedrīkst radīt papildu birokrātiju, tiem ir 
jāpierāda ES pievienotā vērtība un finansiālā lietderība un jāpapildina dalībvalstu 
iniciatīvas;

5. uzsver principu „vispirms domāt par mazākajiem”; atzinīgi vērtē e-komercijas 
priekšrocības, nodrošinot MVU iespējas piekļūt vienotajam tirgum un samazināt 
izmaksas;

6. norāda, ka, attīstot e-pārvaldi un vienas pieturas aģentūras, samazināsies administratīvo 
procedūru skaits un tiks radītas jaunas uzņēmējdarbības iespējas; norāda, ka lielāka 
piekļuve iepirkuma tirgiem var palīdzēt MVU īstenot to potenciālu darbavietu radīšanā;

7. norāda, ka izmaksām, kas saistītas ar atbilstību, ir nesamērīga ietekme uz MVU, īpaši uz 
mikrouzņēmumiem;

8. derīguma pārbaužu ietvaros aicina noteikt tās jomas, kurās ir pārmērīgi slogi, nepilnības 
vai neefektīvi tiesību akti nodarbinātības jomā, kuri negatīvi ietekmē MVU; aicina 
Komisiju apsvērt „one in, one out” noteikumu, kas ļauj saglabāt veselības aizsardzības, 
drošības un vienlīdzības noteikumu mērķus un aizsargāt subsidiaritātes principu;

9. atzīmē un stingri atbalsta koncentrēšanos uz mikrouzņēmumiem, stiprinot MVU testa 
piemērošanu (skatīt COM(2011)0803), ar kura palīdzību sistemātiski tiek novērtētas visas 
pieejamās iespējas, piemēram, izslēgšana no tiesību aktu darbības jomas, atsevišķi 
noteikumi, pagarināti pārejas periodi vai atviegloti režīmi.


