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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka tikai 13 % ES mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ir iesaistīti tirdzniecībā un 
ieguldījumu darījumos ar valstīm, kuras nav ES; atbalsta Komisijas iniciatīvu, kas ir 
izklāstīta tās paziņojumā „Mazi uzņēmumi, liela pasaule”, nolūkā veicināt MVU 
starptautisko darbību atbilstīgi Mazās uzņēmējdarbības aktam (2008);

2. uzsver, ka Eiropas MVU īpaši skārusi pasaules ekonomikas un finanšu krīze;

3. atgādina, ka MVU no starptautiskas darbības gūst lielāku labumu nekā lielie uzņēmumi, jo 
saskaras ar paraugpraksi, labāku pārprodukcijas izmantošanu un izejvielu piegādi ar 
importa starpniecību, kā arī labāku konkurētspēju, kā rezultātā MVU, kas nodarbojas ar 
eksportu, pastāvīgi ir labāki rādītāji nekā tiem uzņēmumiem, kuri ar eksportu 
nenodarbojas, turklāt tiek radīti lielāki ieguvumi visai ekonomikai un patērētāju 
labklājībai;

4. noraida viedokli, ka ES MVU pasargāšana no starptautiskās konkurences palīdzētu šiem 
uzņēmumiem augt un labāk darboties starptautiskā mērogā; drīzāk uzskata, ka ES 
starptautiskās sarunās būtu jāatbalsta pozitīva darba kārtība, kas sniegtu labumu MVU, lai 
savstarpēji mazinātu šķēršļus, kas būtu visas pasaules MVU interesēs;

5. uzskata, ka ir vienlīdz svarīgi gan nodrošināt efektīvu MVU aizsardzību pret ES 
partnervalstu negodīgu tirdzniecības praksi, gan palīdzēt MVU, kuri vēlas darboties 
starptautiskā mērogā; uzskata, ka starptautiskā darbība un aizsardzība ir vienlīdz svarīgi 
globalizācijas procesa aspekti;

6. uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka MVU ir pašreizējās atbalsta sistēmas pārskatīšanas 
līdzdalībnieki; aicina MVU kopā ar Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīklu un Eiropas 
uzņēmējdarbības organizācijām cieši iesaistīties pārskatīšanas īstenošanā;

7. atzinīgi vērtē ierosināto ES un dalībvalstu struktūru un programmu samērošanu tādu 
pakalpojumu sniegšanai, ar kuriem atbalsta MVU starptautisko darbību; pauž cerību, ka 
pēc šīs ilgi gaidītās iniciatīvas sekos pasākumi, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, kas 
atbilst subsidiaritātes, lietderības un efektivitātes principiem, nolūkā veicināt racionālāku 
darba sadalījumu valsts sektora pušu starpā un novērst administratīvā birokrātijas sloga 
palielināšanos; uzstāj, ka jebkurai ES iniciatīvai ir jāsniedz skaidra pievienotā vērtība;

8. aicina mazajiem un vidējiem uzņēmumiem sniegto atbalstu pielāgot pieprasījumam un 
katra uzņēmuma konkrētajām vajadzībām, jo MVU profili un uzņēmējdarbības vajadzības 
ir ļoti dažādas, atspoguļojot to attiecīgo izmēru, rūpniecības nozari, darbības jomu un 
ģeogrāfisko atrašanās vietu; tādēļ ierosina izveidot tīklu starp MVU un lielajiem Eiropas 
uzņēmumiem, lai MVU gūtu labumu no to pieredzes, eksporta jaudas un inovāciju 
spējām;

9. mudina Komisiju samērošanas procesa laikā novērtēt, kādā līmenī pašlaik ir īstenoti 
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Mazās uzņēmējdarbības akta ieteikumi un ierosinājumi par administratīvo vienkāršošanu; 
aicina Komisiju vēlāk iesniegt likumdošanas priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm saistošus 
pienākumus, lai vienkāršotu visas valsts procedūras, un novērst jebkādu birokrātiju 
attiecībā uz politikas virzieniem MVU starptautiskās darbības atbalstam; prasa Komisijai, 
cieši apspriežoties ar Eiropas mazās uzņēmējdarbības asociācijām, tirdzniecības un 
rūpniecības palātām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, labāk aizsargāt 
MVU pret negodīgas konkurences praksi trešo valstu tirgos; atzīst, ka šis priekšlikums ir 
jāsagatavo, pilnībā ievērojot dalībvalstu pilnvaras, jo īpaši uzņēmumu individuāla atbalsta 
pasākumu jomā;

10. uzskata, ka lielāks tiešsaistes informācijas portāls un labāka informētība par atbalsta 
shēmām, visticamāk, būtiski palielinās to ES MVU skaitu, kuri darbojas starptautiskā 
līmenī, vēl jo vairāk tad, ja šie elementi tiks papildināti ar stratēģiju, kas ir vērsta uz tiem 
MVU, kuri vēl nav apzinājušies savas iespējas īstenot šādu darbību;

11. uzskata – lai gan ar šo paziņojumu ir mēģināts novērst grūtības, ar ko saskaras MVU, 
nosakot uzņēmējdarbības iespējas ārvalstīs, tajā netiek pietiekami uzsvērts, ka valstij būtu 
vēlams nodrošināt MVU ar pamatnostādnēm, ierosinājumiem un stimuliem starptautiskas 
darbības jomā; uzskata arī, ka ES saskaņoti ar dalībvalstīm būtu jāatbalsta un jāveicina 
centieni stratēģiski svarīgās nozarēs attīstīt MVU proaktīvā veidā, pievienojot vērtību 
pašreizējām iniciatīvām, īpaši attiecībā uz tehnoloģiski attīstītām ražošanas darbībām ar 
augstu pievienoto vērtību, kas sniedz konkurētspējas priekšrocības salīdzinājumā ar 
jaunajām tirgus ekonomikas valstīm; tādēļ uzsver nepieciešamību noteikt perspektīvus 
nišas tirgus, kuru iekļaušana citos ES politikas dokumentos, piemēram, svarīgu 
pamattehnoloģiju augsta līmeņa grupas ziņojumā, ir jau sākta;

12. prasa dalībvalstīm vietējā un reģionālā līmenī izveidot vienotu eksporta palīdzības 
dienestu tīklu, kur darbotos uzņēmumi, tirdzniecības palātas, augstskolas un citas 
ieinteresētās personas, lai MVU būtu tikai viena viegli atpazīstama kontaktpersona un 
savā valodā un tūlītējai izmantošanai saņemtu personalizētas konsultācijas un ekonomisko 
analīzi par ārvalstu tirgiem, informāciju par atbalstu, eksporta iespējām, pastāvošajiem 
tirdzniecības šķēršļiem (gan tarifu šķēršļiem, gan šķēršļiem ar tarifiem nesaistītu iemeslu 
dēļ), ieguldījumu aizsardzību un spēkā esošajiem strīdu risināšanas noteikumiem, kā arī 
konkurentiem trešo valstu tirgos; uzskata, ka šiem palīdzības dienestiem būtu jāsniedz 
ieguldījums labas prakses apmaiņā saskaņā ar Eiropas Mazo uzņēmumu hartu; 

13. ierosina vairāk informācijas novirzīt uz mazajiem un mikrouzņēmumiem — MVU grupu, 
kura starptautiskā mērogā ir visneaktīvākā un ir vismazāk informētā par savām eksporta 
iespējām un par ieguvumiem, ko MVU sniegtu starptautiskā darbība;

14. uzsver, ka paziņojumā būtu jānorāda nozaru atšķirības, jo tādu MVU starptautiskā 
darbība, kuri sniedz pakalpojumus, būtiski atšķiras no tādu MVU starptautiskās darbības, 
kuri nodarbojas ar ražošanu; norāda, ka daudziem MVU, kas sniedz pakalpojumus un kuri 
turklāt ir lielākā daļa no MVU, bieži vien nav jāsasniedz noteikts apmērs eksporta 
sākšanai, turklāt šādi uzņēmumi galvenokārt gūtu labumu no atklātākiem noteikumiem un 
piekļuves IKT mērķa valstīs, turpretī MVU, kas nodarbojas ar ražošanu, gūtu labumu no 
labākiem apstākļiem pārvadājumu loģistikā un no tirdzniecības veicināšanas;

15. atzīmē, ka lielākā daļa valsts politikas virzienu ES MVU starptautiskās darbības atbalstam 



AD\904998LV.doc 5/8 PE485.930v02-00

LV

ir vērsti uz ražošanu, un tādēļ ierosina pielāgot tos, lai ņemtu vērā to MVU atšķirīgās 
vajadzības, kuri sniedz pakalpojumus; jo īpaši ierosina vēlreiz apsvērt MVU tirdzniecības 
atbalsta programmu minimālā apmēra prasības, jo tās parasti bijušas balstītas uz to MVU 
eksporta modeli, kuri nodarbojas ar rūpniecību, jo šajā modelī uzņēmums var paplašināt 
darbību starptautiskā līmenī, ja tas sasniedz kritisko apmēru;

16. uzstāj, ka visiem ES uzņēmumiem, kad tie veic eksportu, pašlaik pieejamie instrumenti, 
piemēram, tirgus pieejamības datubāze un eksporta palīdzības dienests, būtu jāpielāgo 
MVU vajadzībām; atzinīgi vērtē MVU paredzēta palīdzības dienesta ieviešanu, lai risinātu 
jautājumus attiecībā uz tirdzniecības aizsardzības instrumentiem (MVU TAI palīdzības 
dienests); iesaka nodrošināt lielāku saskaņotību starp dažādām Eiropas MVU atbalsta 
struktūrām trešās valstīs;

17. uzskata, ka ar ES kopējo tirdzniecības politiku vai citu piemērotu ES instrumentu, ja 
samērošana paredz, ka tas ir vajadzīgs un iespējams, būtu jāizstrādā un jāievieš praktiski 
un izmaksu ziņā lietderīgi risinājumi, lai palīdzētu MVU pārvarēt apgrozāmā kapitāla 
trūkuma problēmu, jo īpaši attiecībā uz kapitālu, kas vajadzīgs, lai veiktu sākotnējo 
vajadzīgo ieguldījumu un sāktu finansēt eksportu;

18. uzskata, ka, efektīvi izmantojot pašreizējās valstu struktūras, ES iniciatīvas ir vajadzīgas 
tajos trešo valstu tirgos, kuros ir pierādīta pievienotā vērtība; mudina īstenot ekspertu 
sadarbību gan valsts, gan privātajā jomā, tostarp ES tirgus pieejamības nodrošināšanas 
grupu vidū; piekrīt, ka dažu mazāko un jaunāko dalībvalstu MVU atrodas nelabvēlīgākā 
situācijā, jo dažos trešo valstu tirgos tie var izjust pietiekamas diplomātiskās pārstāvības 
vai pieredzējušu partneru, vai abu šo elementu trūkumu; tomēr uzsver, ka ES iniciatīvām 
nevajadzētu iejaukties konkurencē starp atsevišķiem uzņēmumiem no dažādām 
dalībvalstīm trešo valstu tirgos; 

19. uzsver, ka MVU starptautiskā darbība ir process, un, lai MVU darbība būtu sekmīga, jau 
patlaban ir nepieciešami atbalsta pasākumi vietējā līmenī, nevis tikai trešo valstu tirgos; 
atzīst, ka trešo valstu tirgos būtisku vērtību šim procesam var pievienot, piemēram, ES 
centieni attiecībā uz lobēšanu, tirdzniecības politiku un tirgus piekļuvi, kā arī papildu 
programmas tirgus nepilnību novēršanai;

20. ierosina paplašināt pašreizējos ES MVU centrus, tikai pienācīgi ņemot vērā secinājumus, 
kas gūti, novērtējot pašreizējo centru efektivitāti un vispārējos pamatprincipus; norāda, ka 
šie centri labāk darbojas kopā ar vajadzībām pielāgotiem apvienotiem palīdzības 
dienestiem un kā vienas pieturas aģentūras ar vienotiem kontaktpunktiem ES MVU 
vajadzībām trešās valstīs; uzskata, ka ES iniciatīvām būtu jākoncentrējas uz jomām, kurās 
MVU pašlaik darbojas;

21. aicina precīzāk definēt MVU prioritāros tirgus, balstoties uz ES tirdzniecības sarunu 
plānu; atgādina, ka prioritārajos tirgos, protams, jāiekļauj tirgi ar augstu izaugsmi, 
piemēram, BRIC valstis, tomēr jāņem vērā arī MVU izpratne par starptautiskās darbības 
iespējām attīstītajās valstīs un kaimiņu reģionos; tādēļ uzskata, ka galvenie kritēriji 
prioritāro tirgu saraksta sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un trūkumi pastāvošajās 
atbalsta struktūrās; ierosina sarakstā iekļaut vairākas ES kaimiņvalstis, it īpaši 
Rietumbalkānu un Vidusjūras reģiona valstis vai valstis, kurām ir robeža ar ES, jo lielākā 
daļa MVU sākotnēji eksportē tirdzniecības partneriem kaimiņvalstīs un ES tirdzniecībai ar 
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šīm valstīm ir liela nozīme to izaugsmē un stabilitātē;

22. mudina Komisiju nodrošināt, lai visās tirdzniecības sarunās tiktu atspoguļotas MVU 
konkrētās vajadzības un intereses; konstatē, ka tas ietvertu arī to sarunu jomu noteikšanu, 
kurās problēmas MVU skar vairāk nekā citas uzņēmumu kategorijas, un uz tām būtu 
jāliek uzsvars, arī vedot sarunas par tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm; atbalsta 
daudzpusējās sistēmas reformu, lai MVU iesaistītu PTO un nodrošinātu MVU ātrāku 
strīdu arbitrāžu un izšķiršanu;

23. uzsver, ka sarežģītākā starptautiskās darbības forma MVU ir ieguldījumi ārvalstīs; iesaka 
turpmāk, kad ES vedīs sarunas par divpusējiem ieguldījumu līgumiem, ņemt vērā to, ka 
MVU ir nepieciešama lielāka savu ārvalstu tiešo ieguldījumu drošība;

24. uzskata, ka labāka, lētāka un ātrāka MVU piekļuve antidempinga procedūrām ir īpaši 
būtiska, lai nodrošinātu to efektīvāku aizsardzību pret tirdzniecības partneru negodīgu 
tirdzniecības praksi; aicina Komisiju, veicot ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
reformu, ņemt vērā iepriekš minētās bažas;

25. uzsver, ka MVU trūkst līdzekļu, lai cīnītos pret intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) 
pārkāpumiem, kuri tos skar trešo valstu tirgos; aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, lai 
uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzību šajās trešās valstīs, kā tas, 
piemēram, ar MVU IĪT palīdzības dienesta starpniecību ir īstenots Ķīnā; atzīmē, ka šis 
palīdzības dienesta modelis pašlaik kā izmēģinājuma iniciatīva tiek paplašināts un ieviests 
vairākās ASEAN un Dienvidamerikas valstīs; uzsver nepieciešamību pienācīgi novērtēt 
pašreizējos palīdzības dienestus, lai optimizētu šā modeļa darbību, pirms tā tiek turpmāk 
paplašināta; prasa Komisijai pēc tam, kad ir izdarīti secinājumi par šo novērtējumu, ieviest 
līdzīgus palīdzības dienestus prioritāros tirgos, kur intelektuālā īpašuma tiesības ir būtiska 
problēma; prasa Komisijai un dalībvalstīm pastiprināt muitas sadarbību ES un ar trešām 
valstīm attiecībā uz viltotu preču konfiscēšanu, kā arī vienkāršot muitas procedūras;

26. sagaida, ka Komisija uzņemsies iniciatīvu nodrošināt, lai ES MVU būtu iespēja piedalīties 
publiskajā iepirkumā trešās valstīs vienlīdzīgos apstākļos ar citiem uzņēmumiem; pauž 
cerību, ka nesen publicētais priekšlikums regulai par ES valsts iepirkuma tirgu veicinās 
savstarpīgumu atklātībā, kas labvēlīgi ietekmētu ES MVU; prasa ES attīstīt vērienīgu un 
vienotu rūpniecības politiku, kas balstītos uz pētniecības un inovāciju veicināšanu, 
saņemot tādu novatorisku finansējumu kā projektu obligācijas un atbalstot MVU attīstību, 
jo īpaši izmantojot piekļuvi publiskajam iepirkumam, lai saglabātu savu konkurētspēju 
attiecībā pret jauniem nozīmīgiem rūpniecības un pētniecības nozares dalībniekiem; aicina 
ES palielināt Eiropas ražojumu vērtību, labāk informējot patērētājus, jo īpaši pieņemot 
„izcelsmes vietas zīmes” (made in) regulu par ES importēto produktu izcelsmes valsts 
norādi; 

27. uzskata, ka valsts iepirkums ir efektīvs valsts politikas instruments, īpaši vietējā līmenī, ko 
var izmantot, lai veicinātu vietējo MVU tehnisko inovāciju spējas un izaugsmi līdz tādam 
līmenim, kas tiem ļautu iesaistīties starptautiskā darbībā; 

28. atgādina, ka starptautiskā sadarbība noteikumu un standartu jomā ļoti labvēlīgi ietekmē 
MVU starptautisko darbību, jo likvidē daļu to sākotnējo izmaksu, kas šiem uzņēmumiem 
jāsedz, lai varētu pārdot preces vai pakalpojumus trešo valstu tirgos;
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29. atzinīgi vērtē iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt divpusējos brīvās tirdzniecības nolīgumos 
paredzēto uzņēmumu sadarbību; atgādina, ka problēmas saistībā ar iespējamo klientu 
atrašanu ārvalstīs un sazināšanos ar tiem, kā arī uzticamu piegāžu ķēžu izveidošanu rada 
lielus šķēršļus tiem MVU, kuri vēlas iekļūt eksporta tirgos, kā arī atgādina, ka mazie 
uzņēmumi un mikrouzņēmumi īpaši paļaujas uz starpnieku darbību attiecībā uz preču 
tirdzniecību ārvalstīs.
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