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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka MVU rada aptuveni 90 miljonus darbavietu ES, no kuriem mikrouzņēmumi 
veido 30 %, un ka 85 % no visām darbavietām laikposmā no 2002. līdz 2012. gadam 
izveidoja MVU, jo īpaši jauni uzņēmumi1;

2. norāda, ka riska kapitālu izmanto tikai 7 % Eiropas MVU un ka 60 % uzņēmumu apgalvo, 
ka riska kapitāls uz tiem neattiecas; arī norāda, ka papildu 22 % nav pārliecinošs apjoms 
uzņēmējdarbības veikšanai ar riska kapitāla fondiem2;

3. norāda, ka piekļuve finansējumam ir īpaši svarīga uzņēmējdarbības ieguldījumu 
finansēšanai, nodrošinot, ka tie sasniedz savu izaugsmes potenciālu, un jaunu uzņēmumu 
izveides atvieglošanai, tādējādi veicinot turpmāku izaugsmi un darbavietu izveidi;

4. atzinīgi vērtē atbalstu MVU un mikrouzņēmumiem, izmantojot tādas iniciatīvas kā PSCI, 
COSME un "Apvārsnis 2020", kas arī radīs MVU un mikrouzņēmumu nozarē 
strādājošajiem darbiniekiem iespējas attīstīt savas prasmes un papildināt zināšanas;

5. uzsver, ka neskatoties uz veiksmīgām ES iniciatīvām, piemēram, Direktīvu par 
maksājumu kavējumiem, pastāv šķēršļi MVU izveidei un attīstībai, piemēram, ierobežota 
piekļuve finansējumam un finansējuma izmaksas, kas var ietekmēt MVU spējas radīt 
darbavietas un saglabāt personālu;

6. norāda uz ieguvumiem, ko rada jaunas finansējuma formas ar inovatīvām sistēmām un 
ārpusbanku iespējām, piemēram, vienādranga aizdevumu sistēmas, mikroaizdevumi, 
MVU obligācijas un rēķinu sagatavošanas produkti;

7. norāda, ka zināšanu un informācijas trūkums var ietekmēt gan aizdevuma, gan pašu 
kapitāla finansējuma pieejamību MVU, tādējādi liedzot finansējumu iespējami 
dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, un tas kavē dzīvotspējīgu MVU un mikrouzņēmumu 
izveidi;

8. atzinīgi vērtē MVU pārbaudi3, kas nodrošina, ka neviens no pasākumiem nerada 
nesamērīgu slogu MVU;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis izskatīt spēcīgos sociālos un ekonomiskos argumentus par 
labu pašreizējo ES iniciatīvu izmantošanai, lai nodrošinātu iespējamos un pašreizējos 
MVU īpašniekus ar atbilstīgām prasmēm, līdzekļiem un zināšanām, kas vajadzīgas 
veiksmīgai finanšu pārvaldībai.

                                               
1 Eiropas Komisija, "Dalībvalstu konkurētspējas rādītāji un politikas virzieni – pastiprināt konkurētspēju", 
2011. gada izdevums.
2 ECB un Eiropas Komisija, Pārskati par MVU piekļuvi finansējumam, 2009.–2011. g.
3 COM(2011)0803.


