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B7-0000/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl MVĮ tenkančios reglamentavimo naštos mažinimo 
ir ES reglamentavimo sistemos pritaikymo labai mažų įmonių poreikiams užimtumo 
aspektų
(2012/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos ataskaitą „Mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms tenkančios reglamentavimo naštos mažinimas. ES reglamentavimo sistemos 
pritaikymas labai mažų įmonių poreikiams“ (COM(2011) 0803),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 23 d. Komisijos komunikatą „Smulkiojo verslo akto 
Europai apžvalga“ (COM(2011) 0078) ir į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl šio 
komunikato,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos siekiant 
skatinti verslą ir augimą,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl Bendrijos Lisabonos 
programos įgyvendinimo ir augimą ir užimtumą skatinančios mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) politikos,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl darbo vietų potencialo plėtimo 
naujoje tvarioje ekonomikoje,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“ (COM(2010) 0682) ir į 
savo 2011 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl šio komunikato, 

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 9 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 26 d. klausimą Komisijai dėl MVĮ tenkančios 
reglamentavimo naštos mažinimo ir ES reglamentavimo sistemos pritaikymo labai mažų 
įmonių poreikiams užimtumo aspektų (O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ES įsikūrusios beveik 20,8 mln. MVĮ ir tai sudaro 99,8 proc. visų įmonių ir 
kadangi 19,2 mln. šių MVĮ yra labai mažos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip dešimt 
darbuotojų;

B. kadangi 2010 m. MVĮ ir labai mažose įmonėse buvo 87,5 mln. darbo vietų ir tai sudaro 
daugiau kaip du trečdalius visų darbo vietų privačiajame sektoriuje ES 27;
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C. kadangi MVĮ, ypač naujoms įmonėms, tenka didžioji naujų ES sukurtų darbo vietų dalis, 
sudaranti iki 85 proc. naujos darbo jėgos paklausos 2002–2010 m.;

D. kadangi MVĮ 58,4 proc. visos 2010 m. ES privataus verslo bendros pridėtinės vertės ir 
todėl jos yra pagrindinės ES ilgalaikio ekonominio augimo, tvarių ir kokybiškų darbo 
vietų kūrimo ir mokymosi sąlygų sudarymo varomosios jėgos;

E. kadangi ES pajėgumas remtis augimu ir MVĮ inovacijų potencialu nulems ES gerovę 
ateityje ir ypač tai, ar bus pasiekta strategijos „ES 2020“ tikslų;

F. kadangi MVĮ taip pat atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį labai prisidėdamos prie 
inovacijų, socialini stabilumo, socialinės sanglaudos ir integracijos, taigi parama MVĮ 
kuria palankią aplinką visiems darbuotojams, užtikrina pragyvenimą, padeda išvengti 
gyventojų sumažėjimo, stiprina vietos bendruomenę ir mažina skurdą;

G. kadangi šioms įmonėms daugiausia ir neproporcingai tenka likusių bendrosios rinkos 
kliūčių našta ir jos negali visapusiškai naudotis tarpvalstybinės veiklos ES lygmeniu 
teikiamais privalumais ir reikia dėti daugiau pastangų siekiant gerinti MVĮ prieigą prie 
bendrosios rinkos ir jų dalyvavimą joje;

H. kadangi šioms įmonėms taip pat tenka didžiausios tiek nacionalinio, tiek ES lygmens 
teisės aktų laikymosi sąnaudos, neskaitant sunkumų, su kuriais jos susiduria kalbant apie 
prieigą prie kapitalo;

I. kadangi EB sutarties 137 straipsnio 2 dalies b punkte numatyta, kad socialinės ir 
darbuotojų apsaugos srityje priimamose direktyvose turi būti „vengiama nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių 
įmonių kūrimą ir plėtojimą“;

J. kadangi finansų ir ekonomikos krizės padariniai ES ekonomikai sunkūs ir didelio masto, 
kalbant ne tik apie ekonominį augimą, bet ir apie užimtumo lygį, ypač MVĮ atveju;

K. kadangi ES reikia stiprinti savo konkurencingumą ir augimo galimybes skatinant socialinę 
rinkos ekonomiką, aktyviai remiant inovacijas, investicijas, profesinį mokymą, mokymąsi 
visą gyvenimą, žinių ir gebėjimų perdavimą bei kokybiškų darbo vietų kūrimą naujose 
srityse;

1. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą toliau plėtoti koncepciją „visų pirma galvokime 
apie mažuosius“ ir pridedamus pasiūlymus, kuriais siekiama sumažinti MVĮ ir labai 
mažoms įmonėms dėl reglamentavimo tenkančias sąnaudas;

2. pakartoja, kad MVĮ atlieka esminį vaidmenį Europos ekonomikoje ir skatina socialinį 
stabilumą ir kad jos nepaprastai svarbios norint užtikrinti tvarų augimą, deramų darbo 
vietų kūrimą ir mokymosi sąlygų sudarymą; be to, primena, kad MVĮ užtikrina 
nepaprastai svarbų gamybos vietoje įtvirtinimą, atsižvelgiant į gresiantį gamybos 
perkėlimą kitur, kuris lemia nedarbo problemas ir skatina socialinį dempingą;

3. rekomenduoja valstybėms narėms stengtis sukurti tokią teisinę aplinką, kuri užtikrintų 
MVĮ tam tikras lanksčias įdarbinimo galimybes, nepažeidžiant socialinės apsaugos teisių;
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4. apgailestauja, kad tik kelios valstybės narės įtraukė poveikio MVĮ tyrimą į savo 
nacionalinio lygmens sprendimų priėmimo procesą; ragina Komisiją pateikti minimalius 
sisteminio poveikio MVĮ tyrimų taikymo nacionaliniu lygmeniu reikalavimus;

5. mano, kad Komisijos pasiūlymas neįtraukti labai mažų įmonių į būsimų siūlomų teisės 
aktų taikymo sritį, nebent reikėtų tai padaryti, galėtų būti tinkamesnis metodas;  vis dėlto 
ragina taikyti dabartinių socialinių teisės aktų, kuriais siekiama apsaugoti darbuotojus, 
apsaugos sąlygą;

6. pabrėžia, kad dėl MVĮ ir labai mažoms įmonėms tenkančios administracinės naštos 
mažinimo negali sumenkėti darbuotojų apsauga ir darbuotojų teisės, visų pirma, 
restruktūrizuojant arba mažinant profesinės sveikatos ir saugos reikalavimus, taikomus 
įmonėms;

7. pažymi, kad šioms įmonėms tenkančios administracinės naštos mažinimas negali trukdyti 
veiksmingai įgyvendinti TDO standartų ir jos deramo darbo darbotvarkės;

8. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti tam tikslui skirtą interneto svetainę, kurioje 
būtų nurodyti svarbiausi 10 ES teisės aktų, kurie uždeda naštą MVĮ, ir ragina Komisiją 
nedelsiant pateikti konkrečių pasiūlymų dėl šių aktų persvarstymo;

9. ragina Komisiją užtikrinti, kad nacionalinės MVĮ organizacijos, įtraukiant tai į naujai 
įsteigtą MVĮ atstovų tinklą ir MVĮ asamblėją, būtų tinkamai informuojamos apie ES 
iniciatyvas ir politikos pasiūlymus, pabrėžia, kad šiuo klausimu lygiai tiek pat svarbus 
vaidmuo tenka Europos informaciniams centrams, kurie iki šiol neįstengia teikti tokios 
paslaugos, kuri atitiktų Europos verslo lūkesčius ir poreikius;

10. palankiai vertina pasiūlymą įsteigti forumą, remiantis Smulkiojo verslo akto apžvalga, 
siekiant sudaryti galimybę keistis gerąja patirtimi, kaip užtikrinti MVĮ palankius teisės 
aktus valstybės narės lygmeniu, kadangi biurokratinės naštos mažinimas dažniausiai yra 
teisėkūros nacionaliniu lygmeniu klausimas, ir ragina Komisiją labiau stengtis, kad 
valstybės narės įsisąmonintų, jog reikia reguliavimo mažinimo priemonių, nurodant 
išbandytų ir patikrintų procedūrų pavyzdžius ir palyginamąsias vertes;

11. ragina valstybes nares skatinti MVĮ ir labai mažas įmones steigti nepriklausomus 
atstovavimo organus, siekiant užtikrinti didesnį ir veiksmingesnį jų dalyvavimą Europos 
socialiniame dialoge;

12. palankiai vertina kompensavimo metodų supaprastinimą, įtrauktą į Komisijos pasiūlymą 
dėl struktūrinių fondų bendrųjų nuostatų reglamentavimo, atsižvelgiant į svarbų vaidmenį, 
kuris tenka šioms priemonėms daugelyje regionų skatinant verslumą ir gebėjimus; prašo 
Komisijos stebėti MVĮ galimybes gauti Bendrijos finansavimą ir teikti ataskaitas 
Parlamentui;

13. mano, kad MVĮ augimas susijęs su verslumu, įskaitant socialinį verslumą; pabrėžia, kad 
įmonės įkūrimas ir savarankiškas darbas kuria užimtumo galimybes, padeda kurti stiprius 
pramonės ir paslaugų sektorius ilguoju laikotarpiu ir mažinti socialinę atskirtį; todėl ragina 
valstybes nares skatinti verslumo mąstyseną ir gebėjimus įvairiais švietimo lygiais, 
mokant verslininkus ir plėtojant atitinkamus MVĮ darbuotojų gebėjimus;
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14. ragina valstybes nares skatinti kalbų mokymąsi, rengiant mokymosi visą gyvenimą 
programas (profesinis mokymas), ypač MVĮ ir labai mažų įmonių darbuotojams, nes tai 
būdas stiprinti šių įmonių prieigą prie bendrosios rinkos ir jų dalyvavimą joje;

15. teigia, kad visos MVĮ rėmimo priemonės turėtų būti taikomos ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims, ypač atsižvelgiant į skirtingas socialinės apsaugos sistemas, pagal jas skiriamas 
išmokas ir profesinės rizikos prevenciją;

16. ragina visuose pasiūlymuose dėl teisės aktų sistemingai taikyti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 9 straipsnį, ypač atsižvelgiant į didelio užimtumo lygio skatinimą, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimą ir kovą su socialine atskirtimi, taip pat į 
Sąjungos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslus;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.


