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B7-0000/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nodarbinātības aspektiem regulatīvā sloga 
mazināšanai MVU — ES regulējuma pielāgošana mikrouzņēmumu vajadzībām
(2012/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. novembra ziņojumu „Regulatīvā sloga mazināšana 
MVU — ES regulējuma pielāgošana mikrouzņēmumu vajadzībām” (COM(2011) 0803),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. februāra paziņojumu „Pārskats par „Eiropas mazās 
uzņēmējdarbības aktu”” (COM(2011)0078) un Parlamenta 2011. gada 12. maija 
rezolūciju par šo jautājumu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par vienoto tirgu 
uzņēmumiem un izaugsmei,

– ņemot vērā 2006. gada 30. novembra rezolūciju par Kopienas Lisabonas programmas 
īstenošanu — mazo un vidējo uzņēmumu MVU politika izaugsmes un nodarbinātības 
veicināšanai,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 7. septembra rezolūciju par darbavietu potenciāla 
attīstīšanu jaunai, ilgtspējīgai ekonomikai,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 23. novembra paziņojumu „Jaunu prasmju un darba 
vietu programma — Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu nodarbinātību (COM(2010)0682) 
un Parlamenta 2011. gada 4. oktobra rezolūciju par šo jautājumu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 9. pantu,

– ņemot vērā 2012. gada 26. aprīļa jautājumu Komisijai par nodarbinātības aspektiem 
regulatīvā sloga samazināšanai MVU un ES regulējuma pielāgošanu mikrouzņēmumu 
vajadzībām (O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES darbojas gandrīz 20,8 miljoni MVU, kas veido 99,8 % no visiem uzņēmumiem, 
un tā kā 19,2 miljoni no šiem MVU ir mikrouzņēmumi, kas nodarbina mazāk nekā desmit 
darbinieku;

B. tā ka 2010. gadā MVU un mikrouzņēmumos kopā bija 87,5 miljoni darba vietu, kas ir 
vairāk nekā divas trešdaļas no visām darba vietām privātajā sektorā 27 dalībvalstu ES;

C. tā kā MVU un jo īpaši jaunie uzņēmumi rada lielāko daļu ES jaunizveidoto darba vietu, 
kas laikposmā no 2002. līdz 2010. gadam bija 85 % no pieprasījuma pēc jauniem 
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darbiniekiem kopapjoma;

D. tā kā MVU 2010. gadā radīja 58,4 % no ES privāto uzņēmumu kopējās bruto pievienotās 
vērtības un tādējādi ir galvenie ES ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes, ilgtspējīgu un
kvalitatīvu darba vietu izveides un apmācības vietu nodrošināšanas virzītāji;

E. tā kā ES spēja vairot MVU izaugsmes un inovāciju potenciālu būs noteicošā ES 
labklājībai nākotnē un jo īpaši stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai;

F. tā kā MVU ir ļoti liela nozīme arī saistībā ar to būtisko ieguldījumu inovāciju, sociālās 
stabilitātes, sociālās kohēzijas un integrācijas veicināšanā, tad atbalsts MVU rada 
labvēlīgu vidi arī visiem darba ņēmējiem, nodrošina iztiku, novērš iedzīvotāju skaita 
samazināšanos, stiprina vietējās kopienas un mazina nabadzību;

G. tā kā šiem uzņēmumiem lielākoties jāiztur nesamērīgi liela slodze, ko rada atlikušie šķēršļi 
vienotajā tirgū, un tie negūst pilnu atbalstu no pārrobežu darbības ES mērogā, tādēļ ir 
vairāk jācenšas uzlabot MVU piekļuvi vienotajam tirgum un dalību tajā;

H. tā kā šie uzņēmumi papildus ierobežojumiem, ar ko tie saskaras saistībā ar kapitāla 
pieejamību, visvairāk maksā par atbilstības nodrošināšanu gan valsts, gan ES tiesību 
aktiem;

I. tā kā EK līguma 137. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteikts, ka pieņemtās direktīvas 
sociālās un darba ņēmēju aizsardzības jomā „vairās uzlikt tādus administratīvus, 
finansiālus un juridiskus ierobežojumus, kas traucētu veidoties un attīstīties maziem un 
vidējiem uzņēmumiem”;

J. tā kā finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz ES ekonomiku ir bijusi smaga un vispārēja 
ne tikai attiecībā uz ekonomisko izaugsmi, bet arī attiecībā uz nodarbinātības līmeni, jo 
īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;

K. tā kā ES ir jāstiprina tās konkurētspēja un izaugsmes potenciāls, veicinot sociālo tirgus 
ekonomiku, aktīvi atbalstot inovācijas, ieguldījumus, profesionālo izglītību, mūžizglītību, 
zināšanu un prasmju nodošanu un kvalitatīvu darba vietu radīšanu jaunās jomās,

1. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu turpināt attīstīt principu „vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem” un pievienotos priekšlikumus, ar kuriem mēģina mazināt regulatīvās 
izmaksas MVU un mikrouzņēmumiem;

2. atkārto, ka MVU ir būtiska loma Eiropas ekonomikā, jo tie veicina sociālo stabilitāti un ir 
svarīgi ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai, pienācīgu darba vietu izveidei un prakses 
vietu attīstībai; turklāt atgādina, ka MVU nodrošina svarīgu vietējo atbalstu ražošanai, 
kavējot uzņēmumu pārvietošanu uz ārzonām, kas izraisa bezdarba problēmas un veicina 
sociālo dempingu;

3. iesaka dalībvalstīm censties izveidot tādu tiesisku vidi, kurā MVU pieļaujama zināma 
nodarbinātības apstākļu elastība, neierobežojot sociālās drošības tiesības;

4. pauž nožēlu, ka tikai dažas dalībvalstis savā valsts lēmumu pieņemšanas procesā ir 
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iekļāvušas ietekmes uz MVU izvērtēšanu („MVU testu”); aicina Komisiju iesniegt 
obligātās prasības sistemātiskai „MVU testu” īstenošanai dalībvalstīs;

5. uzskata, ka Komisijas priekšlikums par to, ka mikrouzņēmumi būtu jāizslēdz no nākotnē 
ierosināto tiesību aktu piemērošanas jomas, ja vien nav nepieciešamības tiem piemērot 
konkrētus tiesību aktus, varētu būt piemērotāka pieeja; tomēr aicina pašreizējos sociālās 
jomas tiesību aktos, kas izstrādāti darba ņēmēju aizsardzībai, ieviest izņēmuma klauzulu;

6. uzsver, ka MVU un mikrouzņēmumu administratīvā sloga samazināšana nedrīkst izraisīt 
darba ņēmēju aizsardzības mazināšanos, ierobežotas darba ņēmēju tiesības, jo īpaši 
restrukturizācijas gadījumos, vai mazākus uzņēmumu pienākumus arodveselības un darba 
drošības jomā;

7. norāda, ka šo uzņēmumu administratīvā sloga samazināšana nedrīkst apdraudēt SDO 
standartu un programmas pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai efektīvu īstenošanu;

8. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot īpašu tīmekļa vietni, kurā norādīti desmit 
svarīgākie ES tiesību akti, kuru noteikumi apgrūtina MVU, un aicina Komisiju 
nekavējoties izstrādāt konkrētus priekšlikumus šo tiesību aktu pārskatīšanai;

9. aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstu MVU organizācijas, kas ir daļa no 
jaunizveidotā MVU valsts sūtņu tīkla un MVU asambleja, tiek pienācīgi informētas par 
ES iniciatīvām un politikas priekšlikumiem, un šajā sakarībā uzsver, ka vienlīdz svarīga 
nozīme ir Eiropas informācijas centriem, kas līdz šim nav spējuši sniegt tādus 
pakalpojumus, kuri atbilst Eiropas uzņēmumu gaidām un vajadzībām;

10. atzinīgi vērtē priekšlikumu Mazās uzņēmējdarbības akta pārskatīšanas nolūkā izveidot 
forumu, lai nodrošināt iespēju apmainīties ar paraugpraksi, kā dalībvalstīs nodrošināt 
MVU labvēlīgu likumdošanas procesu, jo birokrātijas samazināšana lielā mērā ir 
dalībvalstu kompetencē, un mudina Komisiju darīt vairāk, lai informētu dalībvalstis par 
nepieciešamību veikt ierobežojumu atcelšanas pasākumus, norādot uz izmēģinātu un 
pārbaudītu procedūru piemēriem un salīdzināmajām vērtībām;

11. aicina dalībvalstis mudināt MVU un mikrouzņēmumus izveidot neatkarīgas pārstāvju 
organizācijas, lai nodrošinātu lielāku un efektīvāku līdzdalību Eiropas sociālajā dialogā;

12. atzinīgi vērtē atlīdzināšanas metožu vienkāršošanu, kas ietverta Komisijas priekšlikumā 
par vienotu noteikumu regulu struktūrfondiem, ņemot vērā šo instrumentu būtisko nozīmi 
daudzos reģionos uzņēmējdarbības un prasmju veicināšanai; aicina Komisiju uzraudzīt un 
ziņot Parlamentam par MVU piekļuvi Kopienas finansējumam;

13. uzskata, ka MVU izaugsme ir saistīta ar uzņēmējdarbību, tostarp sociālo uzņēmējdarbību; 
uzsver, ka jauni uzņēmumi un pašnodarbinātība rada nodarbinātības iespējas, palīdz 
veidot spēcīgas rūpniecības un pakalpojumu nozares ilgtermiņā un mazina sociālo 
atstumtību; tāpēc aicina dalībvalstis veicināt uzņēmējdarbības garu un prasmes dažādos 
izglītības līmeņos, apmācību uzņēmējiem un atbilstošu prasmju attīstību MVU 
darbiniekiem;

14. aicina dalībvalstis veicināt valodu mācīšanos, izmantojot mūžizglītību (profesionālā 
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apmācība), jo īpaši MVU un mikrouzņēmumu darbiniekiem, kā līdzekli, lai nostiprinātu 
šo uzņēmumu piekļuvi vienotajam tirgum un līdzdalību tajā;

15. norāda, ka visi MVU atbalsta pasākumi būtu jāpiemēro pašnodarbinātajiem, jo īpaši 
attiecībā uz dažāda veida sociālā nodrošinājuma sistēmām, saskaņā ar tām piešķirtajiem 
pabalstiem un arodapdraudējumu novēršanu;

16. aicina visos tiesību aktu priekšlikumos sistemātiski piemērot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu, jo īpaši attiecībā uz augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, pienācīgas sociālās aizsardzības nodrošināšanu un cīņu pret sociālo 
atstumtību, kā arī ņemt vērā Savienības izaugsmes un nodarbinātības mērķus;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Padomei.


