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PASIŪLYMAI
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. pabrėžia, kad MVĮ sukuria apie 90 milijonų darbo vietų ES, iš jų 30 % priklauso labai
mažoms įmonėms, o 85 % visų naujų darbo vietų nuo 2002 m. iki 2012 m. buvo sukurta
MVĮ, ir visų pirma naujai susikūrusiose įmonėse1;
2. pažymi, kad rizikos kapitalas naudojamas tik 7 % Europos MVĮ ir kad 60 % įmonių teigia,
kad rizikos kapitalas joms netinkamas; taip pat pažymi, kad dar 22 % įmonių nėra
patenkintos dirbdamos su rizikos kapitalo fondais2;
3. atkreipia dėmesį į tai, kad galimybė gauti finansavimą yra labai svarbi verslo
investicijoms, suteikianti galimybę įmonėms pasiekti savo augimo pajėgumus, sudaranti
geresnes sąlygas naujų verslų steigimui ir taip prisidedanti prie būsimo ekonomikos
augimo ir darbo vietų kūrimo;
4. pritaria MVĮ ir labai mažų įmonių rėmimui vykdant programas, pvz. PSCI, COSME ir
„Horizontas 2020“, kurios, be kita ko, sudaro galimybes MVĮ ir labai mažų įmonių
sektoriaus darbuotojams gerinti savo įgūdžius ir žinias;
5. pažymi, kad, nepaisant sėkmingų ES iniciatyvų, kaip antai Pavėluotų mokėjimų direktyva,
vis dar yra didelių MVĮ steigimo ir plėtros kliūčių, pvz. ribotos galimybės gauti
finansavimą ir finansinės sąnaudos, kurios gali turėti įtakos MVĮ gebėjimui kurti darbo
vietas ir išlaikyti darbuotojus;
6. atkreipia dėmesį į naujų finansavimo būdų pasitelkiant novatoriškas sistemas ir
nebankinius finansavimo šaltinius, pvz. partnerių tarpusavio skolinimosi schemų, labai
mažų paskolų teikimo, MVĮ obligacijų ir sąskaitų-faktūrų produktų, naudą;
7. atkreipia dėmesį į tai, kad žinių ir informacijos trūkumas gali turėti įtakos tiek MVĮ
skolos, tiek akcinio kapitalo finansavimui, todėl potencialiai perspektyvios įmonės
negauna finansavimo, o tai stabdo perspektyvių MVĮ ir labai mažų įmonių plėtrą ar
kūrimą;
8. palankiai vertina poveikio MVĮ tyrimą 3, kuriuo užtikrinama, kad imantis bet kokių naujų
priemonių, MVĮ neteks neproporcingai didelė našta;
9. ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti tvirtus socialinius ir ekonominius
argumentus, kuriais pasisakoma už naudojimąsi esamomis ES iniciatyvomis siekiant
aprūpinti potencialius ir esamus MVĮ savininkus reikiamais įgūdžiais, priemonėmis ir
žiniomis, reikalingomis sėkmingam finansų valdymui.

1

Europos Komisija „Valstybių narių konkurencingumas ir politika. Konkurencingumo stiprinimas”, 2011 m.
leidimas,
2
ECB ir Europos Komisija, „MVĮ galimybių gauti finansavimą tyrimai“ 2009–2011 m.
3
COM(2011) 0803.

PA\912658LT.doc

3/3

PE496.331v01-00

LT

