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ĪSS PAMATOJUMS

Apstākļos, kad visu Eiropas Savienību ir pārņēmusi ekonomikas krīze, ārkārtīgi liela nozīme 
ir tam, lai mēs labi un maksimāli lietderīgi izmantotu savus resursus. Lielākais visu 
uzņēmumu īpašumā esošais kapitāls ir to darbinieki, un šāds pats kapitāls ir arī uzņēmēji, kuri 
dibina gan novatoriskus, gan nenovatoriskus mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Šie 
darbinieki un MVU, kuros viņi strādā, ir Eiropas ekonomikas dzīvotspējas pamats. 

Mazajos un vidējos uzņēmumos vēl nav pilnībā izmantots potenciālais sieviešu ieguldījums1, 
un mūsu darbam jābūt vērstam uz to, lai nodrošinātu, ka šajā jomā iesaistās vairāk sieviešu, 
vienlaikus arī popularizējot praktiskus ieteikumus, kuros ņemtas vērās uzņēmējdarbības un 
tautsaimniecības reālās norises konkurētspējīgā tirgus vidē.

Paturot prātā, ka topošajai Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu 
programmai 2014.–2020. gadam (COSME) jābūt vienlīdz pieejamai visām uzņēmējdarbības 
nozarēm, mums ir jānodrošina arī tas, ka šajos uzņēmumos liela vērība tiek piegriezta 
dzimumu līdztiesības nepieciešamībai, šajā nolūkā visā priekšlikumā pieminot dzimumu 
līdztiesības aspektu. 

Svarīgi ir nodrošināt arī atbalstu morālajam pienākumam palīdzēt mazināt nabadzības un 
sociālās atstumtības risku visā Eiropas Savienībā, ņemot vērā, ka 2010. gadā ES 
27 dalībvalstīs 16 % iedzīvotāju draudēja nabadzība, jo viņu rīcībā esošie ienākumi bija zem 
riska sliekšņa.2 Šie statistikas dati nepārprotami liecina, cik vērtīgi un nozīmīgi būtu palielināt 
uzņēmējdarbībā iesaistījušos sieviešu skaitu, kuru vidū vērojama liela daudzveidība vecuma, 
līdzšinējās pieredzes un izglītības ziņā.

Tā kā Eiropā joprojām turpinās ekonomikas krīze, ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas ES iniciatīvas 
darbotos ar maksimālu atdevi, jo tās ir svarīgi instrumenti ekonomiskās un sociālās izaugsmes 
atbalstam darba vietā. Pamatojoties uz to, atzinuma sagatavotāja vēlas uzlabot sabiedrības 
informētību par pastāvošo finansējuma iespēju izmantošanu, piemēram, mikrofinansējumu, 
īpašajām dotācijām un riska kapitālu, akcentējot dzimumu līdztiesības aspektu. 

Pēc atzinuma sagatavotājas domām, smagnēji ES mēroga tiesību akti nav praktiskākais veids, 
kā panākt progresu, it īpaši ņemot vērā to, ka nodarbinātības jautājums ir dalībvalstu 
kompetencē. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka efektīvākais veids, kā sekmēt ilgtspējīgu 
konkurenci un atbalstīt uzņēmumus, ir apmainīšanās ar paraugprakses ieteikumiem. Šim 
risinājumam ir divas priekšrocības — tiktu atbalstīta sieviešu iesaistīšanās uzņēmējdarbībā, 
taču izmaksas būtu salīdzinoši zemas.

Paraugprakses ieteikumi 

Lai patiešām izprastu šo problēmu, ir nepieciešams savākt kodolīgus, precīzus un aktuālus 
datus, ievērojot datu aizsardzības noteikumus. Dati būtu jāsagrupē pēc dzimuma, etniskās 
                                               
1 Eiropas Savienībā viena no desmit sievietēm ir uzņēmēja, turpretī vīriešu vidū šī attiecība ir 1 pret 4. Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 13. septembra rezolūcija (referente — deputāte Marina Yannakoudakis) par sieviešu 
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā mazos un vidējos uzņēmumos.
2 Eurostat, 2012. gada 8. februāris.
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piederības, vecuma, uzņēmējdarbības jomas, uzņēmuma lieluma un uzņēmējdarbības ilguma. 
Tā tiktu garantēta līdzekļu mērķtiecīga novirzīšana tieši tām jomām, kurās iespējams 
visefektīvāk nodrošināt izaugsmi un atbalstu sievietēm mazajos un vidējos uzņēmumos.

Turklāt šajā atzinumā ir norādīts, ka dzimumu līdztiesību vislabāk panākt ar labas izglītības 
palīdzību, kas sekmētu taisnīgumu un rosinātu sievietes pilnībā izvērst savu potenciālu visās 
nodarbinātības jomās. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē izglītojošas, darbaudzinošas 
atbalsta shēmas, kā, piemēram, Komisijas izveidoto Sieviešu uzņēmējdarbības vēstnieču 
Eiropas tīklu (ENFEA), taču norāda — lai šī iniciatīva kļūtu spēcīgāka, dalībvalstīm ir 
jāizmanto pastāvošās ES iespējas šīs shēmas ieviešanai un darbībai.

Arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstīšana var veicināt netraucētu MVU 
darbību, piedāvājot elastīgas iespējas darba vietā. Būtu jārosina dalībvalstis izmantot IKT, lai 
tās varētu palīdzēt uzlabot sieviešu informētību un piedāvāt sievietēm atbalstu sadarbības 
tīklu veidošanai, izmantojot tīmekļa portālus un blogus, kuri var nodrošināt iespēju iegūt 
attiecīgu sieviešu uzņēmēju kontaktinformāciju, sazināties ar pārstāvjiem un uzzināt par 
pasākumiem. Internets un atbalsts tiešsaistē var arī nodrošināt izvēles iespējas sievietēm, 
kuras strādā mājās vai dzīvo nomaļos apvidos. Ir nepieciešams gan valsts līmeņa, gan 
reģionāla līmeņa atbalsts, un tam jābūt pieejamam ar dažādu saziņas līdzekļu starpniecību. 

Kopsavilkums

Dzimumu līdztiesības palielināšanai uzņēmējdarbības vidē ir nepieciešama daudzpusīga 
pieeja, kurā ierosināti paraugprakses ieteikumi, kas sievietēm piedāvātu izvēli, elastību un 
pavērtu iespējas. Lai to panāktu, ir nepieciešami koncentrēti, precīzi un aktuāli dati, 
mikrofinansējuma pieejamība, laba izglītība, atbalsta shēmas, paraugi, no kā mācīties, un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un visiem iepriekš minētajiem aspektiem ir 
jānodrošina maksimāla atdeve. Šādu pasākumu nepieciešamības pamatā ir mūsu morālais 
pienākums palīdzēt mazināt nabadzības un sociālās atstumtības risku visā Eiropas Savienībā.

Programma COSME būs ceļvedis turpmākajiem pieciem gadiem, un atzinuma sagatavotāja 
vēlētos, lai teksta galīgajā versijā būtu ņemts vērā unikālais ieguldījums, kādu 
uzņēmējdarbībā iesaistījušās sievietes var nodrošināt izaugsmes paātrināšanai un veicināšanai, 
un tam būs izšķirīga nozīme, palīdzot pārvarēt smago krīzi, kas šobrīd skārusi gan Eiropas 
ekonomiku, gan globālo tautsaimniecību. 

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2010. gada martā pieņēma 
paziņojumu „Eiropa 2020. Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei” (turpmāk „stratēģija „Eiropa 
2020””). Eiropadome 2010. gada jūnijā šo 
paziņojumu apstiprināja. Stratēģija „Eiropa 
2020” ir izstrādāta, reaģējot uz ekonomikas 
krīzi, un paredzēta tam, lai sagatavotu 
Eiropu nākamajai desmitgadei. Tajā 
izklāstīti pieci vērienīgi līdz 2020. gadam 
sasniedzamie mērķi klimata un enerģētikas, 
nodarbinātības, inovācijas, izglītības un 
sociālās integrācijas jomā un apzināti 
svarīgākie izaugsmi rosinošie faktori, kam 
jāuzlabo Eiropas dinamisms un 
konkurētspēja. Tajā uzsvērts arī, cik svarīgi 
ir stiprināt Eiropas ekonomikas izaugsmi, 
vienlaikus sasniedzot augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinot 
energoefektīvu, resursefektīvu un pret 
klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku 
ar zemām oglekļa emisijām un panākot 
sociālo kohēziju.

(1) Komisija 2010. gada martā pieņēma 
paziņojumu „Eiropa 2020. Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei” (turpmāk „stratēģija „Eiropa 
2020””). Eiropadome 2010. gada jūnijā šo 
paziņojumu apstiprināja. Stratēģija „Eiropa 
2020” ir izstrādāta, reaģējot uz ekonomikas 
krīzi, un paredzēta tam, lai sagatavotu 
Eiropu nākamajai desmitgadei. Tajā 
izklāstīti pieci vērienīgi līdz 2020. gadam 
sasniedzamie mērķi klimata un enerģētikas, 
nodarbinātības, inovācijas, izglītības un 
sociālās integrācijas jomā un apzināti 
svarīgākie izaugsmi rosinošie faktori, kam 
jāuzlabo Eiropas dinamisms un 
konkurētspēja. Tajā uzsvērts arī, cik svarīgi 
ir stiprināt Eiropas ekonomikas izaugsmi, 
vienlaikus sasniedzot augstu 
nodarbinātības līmeni līdzvērtīgā mērā gan 
sieviešu, gan vīriešu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisija 2008. gada jūnijā pieņēma 
paziņojumu „Vispirms domāt par 
mazākajiem” Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts „Small Business 
Act”, ko Eiropadome apstiprināja 
2008. gada decembrī. Mazās 

(3) Komisija 2008. gada jūnijā pieņēma 
paziņojumu „Vispirms domāt par 
mazākajiem” — Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts „Small Business 
Act”, ko Eiropadome apstiprināja 
2008. gada decembrī. Mazās 
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uzņēmējdarbības akts (MUA) paredz 
visaptverošu politikas sistēmu mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), veicina 
uzņēmējdarbību un likumiski un politiski 
nostiprina principu „vispirms domāt par 
mazākajiem”, lai stiprinātu MVU 
konkurētspēju. Mazās uzņēmējdarbības 
aktā ir noteikti 10 principi un izklāstīti 
politikas un likumdošanas pasākumi, kam 
jāveicina MVU izaugsmes un darba vietu 
izveides potenciāls. Mazās 
uzņēmējdarbības akta īstenošana palīdz 
sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. 
Pamatiniciatīvās jau ir ietverti vairāki 
MVU paredzēti pasākumi.

uzņēmējdarbības akts (MUA) paredz 
visaptverošu politikas sistēmu mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), veicina 
uzņēmējdarbību, tiecas panākt, lai labāk 
tiktu izmantots jauniešu un sieviešu 
uzņēmējdarbības potenciāls, un likumiski 
un politiski nostiprina principu „vispirms 
domāt par mazākajiem”, lai stiprinātu 
MVU konkurētspēju. Mazās 
uzņēmējdarbības aktā ir noteikti 10 principi 
un izklāstīti politikas un likumdošanas 
pasākumi, kam jāveicina MVU izaugsmes 
un darba vietu izveides potenciāls. Mazās 
uzņēmējdarbības akta īstenošana palīdz 
sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus. 
Pamatiniciatīvās jau ir ietverti vairāki 
MVU paredzēti pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Sieviešu iesaistīšanās 
uzņēmējdarbībā un sieviešu MVU ir 
galvenais līdzeklis sieviešu nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanai, tādējādi lielākā 
mērā izmantojot sieviešu iegūto izglītību. 
Turklāt sieviešu iesaistīšanās 
uzņēmējdarbībā arī nodrošina 
uzņēmējdarbības dinamiku un inovācijas, 
un šis potenciāls Savienībā vēl nebūt nav 
izsmelts, un uzņēmējdarbībā iesaistījušos 
sieviešu skaita pieaugums kopumā 
nodrošinās pozitīvu ietekmi un tūlītēju 
ieguldījumu tautsaimniecībā. Nestabilā 
ekonomiskā situācijā pasākumiem, kas 
nepieciešami sieviešu uzņēmēju 
atbalstam, bieži vien netiek pievērsta 
vērība.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Programmai būtu jāsekmē 
piedāvātā finansējuma pieejamība 
sievietēm uzņēmējām, lai tādējādi 
veicinātu un pastiprinātu sieviešu 
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, izmantojot 
īpašas dotācijas un riska kapitālu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20b) Programmā būtu jāparedz atbalsts 
sievietēm uzņēmējām, kurām sociālu 
faktoru dēļ nav pietiekami daudz zināšanu 
par pieejamajām finansējuma iespējām 
un ir mazāka pieredze finanšu 
pārvaldības jomā un kurām atbalsts 
nepieciešams ne tikai uzņēmējdarbības 
uzsākšanas posmā, bet vajadzības 
gadījumā arī visā uzņēmuma darbības 
ciklā un izbeidzot uzņēmējdarbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Visās šai programmā paredzētajās 
attiecīgajās iniciatīvās un darbībās būtu 
jāņem vērā pārredzamības un dzimumu 
līdztiesības principi. Minētajās iniciatīvās 
un darbībās būtu jāņem vērā arī visu 
iedzīvotāju cilvēktiesības un 
pamatbrīvības.

(21) Visās šai programmā paredzētajās 
attiecīgajās iniciatīvās un darbībās būtu 
jāņem vērā pārredzamības principi un 
jāveicina vīriešu un sieviešu līdztiesīgums. 
Minētajās iniciatīvās un darbībās būtu 
jāņem vērā arī visu iedzīvotāju 
cilvēktiesības un pamatbrīvības.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Programmai būtu jāatbalsta 
darbaudzināšanas shēmas un atbalsta 
programmas, piemēram, Sieviešu 
uzņēmējdarbības vēstnieču Eiropas tīkls 
(ENFEA), kas uzsver sieviešu potenciālo 
nozīmi darbavietu radīšanā un 
konkurētspējas veicināšanā, ar dažādiem 
pasākumiem skolās, augstskolās, 
sabiedriskās grupās un ar plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību iedvesmojot sievietes 
un jaunietes dibināt pašām savus 
uzņēmumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) rosināt uzņēmējdarbības kultūru un 
veicināt MVU izveidi un izaugsmi.

(b) rosināt uzņēmējdarbības kultūru un 
veicināt MVU izveidi un izaugsmi, tostarp 
īpašās mērķgrupās, piemēram, jauniešu 
un sieviešu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) MVU izaugsme darbinieku skaita un 
pievienotās vērtības izteiksmē;

(d) MVU izaugsme darbinieku skaita un 
pievienotās vērtības izteiksmē, datus 
grupējot pēc dzimuma, etniskās 
piederības, vecuma, uzņēmējdarbības 
jomas, uzņēmuma lieluma un 
uzņēmējdarbības ilguma un nodrošinot 
atbilstību dalībvalstu noteikumiem par 
personas datu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās.

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās, piemēram, jauniešu un 
sieviešu vidū, šajā nolūkā pievēršoties arī 
izglītības koncepcijām;
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Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
kapitāla un aizņēmumu veidā;

(c) uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
kapitāla un aizņēmumu veidā, sniegt 
informāciju un uzlabot izpratni potenciālo 
līdzekļu saņēmēju vidū, tostarp vēršoties 
pie tādām īpašām mērķgrupām kā 
jaunieši un sievietes;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Šī komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

1. Komisijai palīdz komiteja. Šī komiteja ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē. Veidojot komitejas sastāvu, tiek 
ievērots dzimumu līdzsvars.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
I pielikums – Vispārējais mērķis: 2. Rosināt uzņēmējdarbības kultūru un veicināt MVU 
izveidi un izaugsmi – 3. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvirzīts mērķis palielināt MVU bruto 
pievienoto vērtību par 4 % gadā; MVU 

Izvirzīts mērķis palielināt MVU bruto 
pievienoto vērtību par 4 % gadā; MVU 
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nodarbināto skaita pieaugums 1 % gadā nodarbināto vīriešu un sieviešu skaita 
pieaugums 1 % gadā

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis: veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās mērķgrupās –
3. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To ES iedzīvotāju īpatsvara, kas vēlētos 
būt pašnodarbināti, pieaugums līdz 50 %.

To ES iedzīvotāju īpatsvara, kas vēlētos 
būt pašnodarbināti, pieaugums līdz 50 % 
(nodrošinot līdzvērtīgu vīriešu un sieviešu 
pārstāvību).

Or. en


