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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia didesnės MVĮ skirtų Sąjungos politikos strategijų integracijos poreikį, ypač 
tokiose srityse kaip inovacijos, augimas, konkurencingumas, tarptautinimas, verslumas, 
išteklių produktyvumas, biurokratijos mažinimas, žmogiškųjų išteklių kokybė ir socialinė 
atsakomybė bei atsakomybė už aplinką;

2. pažymi, kad jaunų europiečių (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis pasiekė netvarų 23 
proc. rodiklį, o labiausiai krizės paliestose valstybėse narėse šis rodiklis viršija 50 proc.; 
pažymi, kad šie labai dideli jaunimo nedarbo rodikliai lemia didelį „protų nutekėjimą“ ir 
labai kenkia mūsų tvaraus augimo galimybėms ateityje;

3. pabrėžia, kad laisva ir sąžininga konkurencija bendrojoje rinkoje, kuri grindžiama 
bendrais socialiniais standartais, yra labai svarbi skatinant augimą bei inovacijas ir 
didinant užimtumą Europos Sąjungoje;

4. pažymi, kad ES 99 proc. įmonių sudaro daugiau kaip 20 mln. mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ), kurios yra pagrindinė ekonomikos augimo, inovacijų, užimtumo ir socialinės 
integracijos varomoji jėga;

5. palankiai vertina tai, kad pastaraisiais metais socialinės ekonomikos, kaip naujos verslo 
formos, mastas Europos Sąjungoje didėjo; ragina valstybes nares išsamiau rengti 
programas, kuriose skatinamas jos kūrimas ir vystymas;

6. vis dėlto pažymi, kad įmonės, ieškodamos lėšų savo mokslinių tyrimų, naujų produktų 
kūrimo ar patekimo į naujas rinkas finansavimui, dažnai susiduria su problemomis;

7. kadangi Europoje įsteigti įmonę užtrunka nuo 4 (Belgijoje) iki 40 (Maltoje) dienų1;

8. palankiai vertina Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programą (COSME) ir MVĮ priemonę, 
numatytą pagal „Horizontas 2020“ programą; tačiau apgailestauja, kad programai 
COSME ir MVĮ pagal „Horizontas 2020“ programą skirtas biudžetas daugiametėje 
finansinėje programoje yra ribotas;

9. ypač palankiai vertina konkrečius COSME programoje numatytus veiksmus, kurie skirti 
įmonių, visų pirma MVĮ, pagrindinėms sąlygoms gerinti, kad šios įmonės turėtų 
lengvesnę prieigą prie finansų ir rinkų, taip pat verslumui ir verslumo kultūrai skatinti; 
pabrėžia būtinybę skatinti verslumo įgūdžius, ypač vaikų ir jaunimo bei moterų; pabrėžia, 
kad siekiant plėtoti verslumo kultūrą Europoje labai svarbu sukurti nuspėjamą ir aiškią 
reguliavimo aplinką; tikisi, kad priemonės ir veiksmai, kuriais skatinamas verslumas 
Europos ir nacionaliniu lygmenimis, bus taikomi visų tipų verslo modeliams, įskaitant 
kooperatyvus, amatų įmones, laisvąsias profesijas ir socialinės ekonomikos įmones; ypač 
palankiai vertina nuolatinę paramą nuosavo kapitalo ir skolų finansavimui, teikiamam 

                                               
1 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS



PE519.599v02-00 4/10 AD\1011648LT.doc

LT

pagal programas „Horizontas 2020“ ir COSME;

10. ragina Komisiją užtikrinti, kad MVĮ turėtų geresnes galimybes gauti finansavimą iš 
struktūrinių fondų, ypač švelninant reikalavimus anksčiau finansuotiems projektams, 
mažinant bendro finansavimo reikalavimus, geriau konsultuojant įvairių tipų MVĮ ir 
stiprinant gebėjimus remti MVĮ finansavimą;

11. pabrėžia mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą didinant Europos MVĮ konkurencingumą, 
našumą, tvarumą ir galimybes kurti naujas darbo vietas, taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 
programoje „Horizontas 2020“ ir Europos inovacijos ir technologijos institute (EIT) daug 
dėmesio skiriama sparčiai augančių novatoriškų MVĮ kūrimui ir rėmimui;

12. palankiai vertina Komisijos REFIT iniciatyvą panaikinti tam tikrus ES teisės aktus, kurie, 
kaip paaiškėjo, sukuria neproporcingą naštą Europos įmonėms, visų pirma MVĮ;

13. mano, kad programa „Erasmus“ jauniems verslininkams bus paskatintas verslumas ir 
darbo vietų kūrimas;

14. pabrėžia MVĮ svarbą ne tik kuriant, bet ir išlaikant darbo vietas;

15. ragina geriau koordinuoti ES finansavimo mechanizmus, įskaitant struktūrinius fondus, 
Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), programą „Horizontas 2020“ ir Europos 
investicijų banko (EIB) investicijas, visų pirma finansuojant novatoriškas MVĮ, ir prašo 
įvertinti esamas kliūtis, dėl kurių keleto valstybių narių bankai neteikia lėšų ir paskolų 
garantijų MVĮ ir realiajai ekonomikai;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares griežčiau vertinti būsimo ir esamo reglamentavimo 
poveikį MVĮ ir apskritai konkurencingumui;

17. ragina remti tokias verslininkams skirtas ES judumo programas kaip programa „Erasmus“ 
jauniems verslininkams ir įtraukti verslumo ugdymą į nacionalines mokyklų ugdymo 
programas keičiantis geriausia patirtimi;

18. mano, kad viešosios politikos veiksmai yra svarbūs remiant ir skatinant MVĮ kūrimą ir 
plėtrą (pvz., prieinamos paskolos, konsultacinės paslaugos viešųjų iniciatyvų ir teisės aktų 
klausimais, verslo inkubatoriai ir akseleratoriai, įmonių grupės, technologijų perdavimo 
biurai, ugdomojo vadovavimo ir kuravimo paslaugos ir t. t.); mano, kad šiuo atžvilgiu 
svarbų vaidmenį atlieka ryšių užmezgimas ir keitimasis geriausia patirtimi; mano, kad 
nemateriali ir nefinansinė parama, pvz., prieiga prie žinių ir informacijos, finansinio 
švietimo, verslo tinklai, yra labai svarbi naujiems verslininkams ir MVĮ plėtojant savo 
verslą; mano, kad siekiant skatinti vidaus rinką ir prekybą tarp mažų įmonių labai svarbu 
užtikrinti profesinių kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą ir skirtingų komercinio 
reglamentavimo sistemų sąveiką;

19. pažymi, kad neseniai įsteigtų įmonių, kurios nuo veiklos pradžios greitai ir intensyviai 
plečia veiklą tarptautiniu lygmeniu, įnašas į ekonomiką yra naudingas, nes šios įmonės 
diegia inovacijas ir skatina jas diegti kitas įmones, dalyvauja tarptautinėse tiekimo 
grandinėse ir kuria ilgalaikį aukštos kokybės užimtumą; vis dėlto pažymi, kad pradiniu 
veiklos etapu šios įmonės patiria didelių problemų, nes turi nedaug kapitalo, todėl joms 
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būtų naudinga, jeigu su veiklos pradėjimu susijusios procedūros būtų nebrangios, 
paprastos ir greitos;

20. pažymi, kad svarbu nustatyti ir teikti vientisą paramą jauniems verslininkams naudojantis 
vadinamaisiais verslo inkubatoriais, kurie suteikia jiems galimybę išbandyti savo idėjas, 
susipažinti su verslo struktūromis ir užmegzti ryšius su galimais partneriais, klientais ir 
investuotojais; pabrėžia, kad pagalba būtina ne tik pradiniu etapu, bet ir vėlesniais 
sudėtingais metais praėjus steigimo etapui;

21. mano, kad MVĮ turi daug galimybių diegti inovacijas Europos ekonomikoje, ir kad jos 
atlieka labai svarbų vaidmenį suteikdamos piliečiams galimybę įsidarbinti; apgailestauja, 
kad daugelyje valstybių narių šioms įmonėms netaikoma viešoji mokslinių tyrimų, 
inovacijų ir technologinės plėtros politika, ir ragina iš esmės pakeisti šią tendenciją;

22. pažymi, kad daugelyje valstybių narių trūksta paramos ir (arba) reglamentavimo sistemos, 
kad būtų užtikrintos tinkamos sąlygos naujoms ir novatoriškoms bei veiklą pradėjusioms 
įmonėms, ir pabrėžia, kad reikia geriau koordinuoti įvairias Europos, nacionalines, 
regionines ir vietos politikos strategijas ir priemones, susijusias su MVĮ;

23. nurodo, kad ilgalaikė verslo konkurencingumo gerinimo ir užimtumo apsaugos strategija 
gali reikalauti restruktūrizavimo; pabrėžia informacijos teikimo ir darbuotojų 
konsultavimo svarbą įgyvendinant restruktūrizavimą ir jį valdant; ragina Europos 
Komisiją kiek galima greičiau, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 
straipsniu ir pasikonsultavus su socialiniais partneriais, pateikti pasiūlymą dėl teisės akto 
pagal 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucijoje pateiktas išsamias 
rekomendacijas;

24. palankiai vertina tai, kad pradėtas taikyti poveikio MVĮ tyrimas; tačiau apgailestauja, kad 
tik kai kurios valstybės narės šį tyrimą įtraukė į nacionalinį sprendimų priėmimo procesą;

25. mano, kad nesąžininga mokestinė konkurencija tarp valstybių narių daro neigiamą įtaką 
įmonių plėtrai, kad MVĮ, palyginti su didesnėmis įmonėmis, dažnai atsiduria nepalankioje 
padėtyje dėl apmokestinimo tvarkos ir kad todėl mažėja jų augimo ir investavimo 
galimybės; pritaria geresniam įmonėms taikomų mokesčių sistemų koordinavimui ES 
įvedant suderintą mokesčių bazę, kartu kovojant su mokesčių slėpimu ir agresyviu 
mokesčių planavimu;

26. ragina valstybes nares toliau taikyti politikos priemones ir ekonominius bei 
reguliuojamuosius skatinimo mechanizmus, kurie formuoja kultūros ir švietimo sistemas, 
nes pagal juos kuriami įvairių švietimo lygių ir įmonių partnerystes ir mainų tinklai 
siekiant užpildyti esamas spragas tarp mokslo įstaigų ir rinkos ir sudaryti geresnes sąlygas 
mokslininkų judumui iš universitetų į įmones ir taip skatinti inovacijas; mano, kad 
valstybės narės turi aktyviau reaguoti į darbo rinkos poreikius, visų pirma skatindamos 
mokymąsi darbo vietoje ir pameistrystę, taip pat darbuotojų perkvalifikavimą ir mokymosi 
visą gyvenimą galimybių suteikimą; ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti 
perspektyvias perėjimo iš aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų į darbo rinką 
sistemas, visų pirma jauniems specialistams, kurie tik pradeda dalyvauti darbo rinkoje; 
ragina verslumo pamokas įtraukti į švietimo sistemas jau vidurinėje mokykloje ir laikyti 
verslumą pagrindiniu įgūdžiu švietimo ir mokymo programose; 
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27. pabrėžia, kad siekiant užpildyti įgūdžių spragas, su kuriomis šiuo metu susiduria ES, 
reikia kuo greičiau sudaryti moterims geresnes galimybes mokytis ir įgyti profesijas 
mokslo ir technologijų srityse, ypač naujų informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje;

28. ragina valstybes nares skatinti tarptautinimo kultūrą teikiant informaciją, pristatant gerąją 
patirtį ir sukuriant keitimosi informacija platformą; ragina jas sudaryti sąlygas ugdyti 
gebėjimus verslumo srityje pabrėžiant tarptautinį aspektą, didinti turimų paramos 
priemonių, susijusių su veiklos pradžia, skaidrumą, remti tinklų kūrimą ir keitimąsi 
informacija – tokie tinklai ir informacija padėtų jauniems verslininkams palaikyti ryšius su 
galimais investuotojais ir verslo partneriais, teikti konsultacijas veiklos klausimais, taip 
pat paramą po įmonės įsteigimo, siekiant padėti išlikti pirmaisiais sudėtingais metais ir 
skatinti užimtumą;

29. pabrėžia, kad reikia skatinti mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) 
mokymą ir įgūdžių įgijimą ES kaip būtiną priemonę, kuri padėtų tenkinti verslo poreikius 
per kelerius ateinančius metus ir rengti būsimus inovacijų kūrėjus ir verslininkus; 
pabrėžia, kad būtina spręsti mažėjančio moterų dalyvavimo MTIM dalykuose problemą ir 
toliau didinti gabių ES žmonių skaičių;

30. atkreipia dėmesį į profesinio mokymo sistemų, kuriose teorinis mokymas derinamas su 
praktine patirtimi, teigiamą poveikį užimtumui; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia privačiojo ir 
viešojo sektoriaus glaudaus bendradarbiavimo bei socialinių partnerių dalyvavimo svarbą;

31. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti jaunų europiečių verslumo ugdymą ir skatinti jų verslią 
mąstyseną; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į svarbų Europos inovacijos ir technologijos 
instituto (EIT) vaidmenį skatinant verslumo kultūrą per mokymą, švietimą ir praktiką; 
atkreipia dėmesį į tai, kad EIT žinių ir inovacijos bendrijos atitinkamose savo srityse 
aktyviai skatina verslumą kurdamos švietimo programas, kurios apima pažangaus mokslo 
ir inovacijų derinimą su įgūdžiais ir patirtimi verslumo srityje, ir taip rengia būsimus 
verslininkus, o esamoms įmonėms perteikia novatorišką ir verslią mąstyseną;

32. tiki vyresnio amžiaus žmonių verslumo skatinimo svarba, nes tai priemonė, kuri įtraukia 
vyresnius didelę verslo patirtį turinčius asmenis į inovacijų procesą ir taip prailgina 
profesinį gyvenimą ir išsaugo būtinus įgūdžius darbo rinkoje;

33. remia ES iniciatyvas, kuriomis MVĮ padedama paprasčiau gauti daugiau finansinių 
išteklių, nes jos padeda naujoms ir novatoriškoms įmonėms lengviau ir greičiau gauti 
finansavimą, ragina valstybes nares įdiegti inovacijų skatinimo mechanizmus (pvz., 
mokesčių kreditų mechanizmus finansuojant mokslinius tyrimus ir inovacijas) ir 
panaikinti nevienodas sąlygas tarp valstybių narių; taip pat remia iniciatyvas, kuriomis 
siekiama padrąsinti bankrutavusius verslininkus, taip jiems suteikiant antrą galimybę ir 
neatimant noro imtis rizikos;

34. mano, kad MVĮ Europoje yra labai priklausomos nuo bankų finansavimo, todėl yra 
pažeidžiamesnės; pažymi, kad tikrai naudingas yra naujų formų finansavimas pagal 
naujoviškas programas ir su bankais nesusijusius veiksmų planus, pavyzdžiui, tarpusavio 
paskolos (angl. „peer-to-peer“), visuomenės finansavimas (angl. „crowd funding“), 
kooperatiniai verslo modeliai, mikrokreditai ir kitos priemonės, kurios MVĮ gali suteikti 
gyvybiškai svarbių investicijų, kad būtų sukurta naujų darbo vietų; pažymi, kad naujų 
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formų finansavimas galėtų būti naudingas naujoms ir aktyvioms įmonėms, kurioms dėl 
savo naujumo sunku gauti finansavimą iš tradiciškesnių finansavimo šaltinių; palankiai 
vertina tai, kad Komisija pripažįsta alternatyvių finansavimo šaltinių potencialą steigiant ir 
perimant MVĮ ir kad ji tiria šių mechanizmų reglamentavimo ir paramos galimybes; 
ragina Komisiją ištirti, kaip šie finansavimo šaltiniai galėtų būti papildomai išnaudojami, 
kad būtų padedama labai mažoms įmonėms ir MVĮ, ir atsižvelgti į šios srities 
reglamentavimo, švietimo ir mokslinių tyrimų poreikius; ragina valstybes nares kartu su 
socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis nustatyti regioninius ir 
vietinius strateginius sektorius, tinkamus projektams su alternatyviu finansavimu, ypač 
regionuose, kuriuose tradicinės ekonomikos nepakanka specialiesiems ekonominiams ir 
visuomeniniams poreikiams patenkinti; 

35. mano, kad valstybėms narėms labai svarbu įgyvendinti Direktyvą 2011/7/ES dėl kovos su 
pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, kurioje nustatyta, kad 
vykdant įmonių ir viešosios valdžios institucijų sandorius sutartinis mokėjimo laikotarpis 
negali būti ilgesnis nei 4 straipsnio 3 dalyje numatyti terminai, išskyrus tuos atvejus, kai 
dėl to sutartyje aiškiai susitariama kitaip, ir su sąlyga, kad toks sprendimas yra objektyviai 
pagrįstas atsižvelgiant į konkretų sutarties pobūdį ar ypatumus, ir kad bet kuriuo atveju 
mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų; 

36. pabrėžia, kad būtina supaprastinti ir suderinti taisykles ir teikti finansines ir mokestines 
paskatas, kad būtų sudarytos sąlygos neformaliems, pradedantiesiems ir rizikos kapitalo 
investuotojams įsitraukti į tarpvalstybinį novatoriškų ir naujai įsteigtų įmonių finansavimą 
ir kad būtų sukurta Europos rizikos kapitalo erdvė; pabrėžia, kad svarbu sumažinti 
mokesčius kapitalo prieaugiui, gautam iš investicijų į mokslinius tyrimus orientuotas 
novatoriškas MVĮ;

37. prašo Komisijos ir valstybių narių padėti vietos institucijoms ir MVĮ asociacijoms skatinti 
vietos gamybą ir gaminių kokybę, pavyzdžiui, sutelkiant įmones bendriems mokslinių 
tyrimų bei plėtros projektams;

38. mano, kad inovacijos MVĮ yra svarbi darbo vietų kūrimą skatinanti priemonė; pažymi, 
kad siekiant sėkmingai dalyvauti inovacijų sistemoje labai svarbu, kad MVĮ galėtų 
vadovauti savo vykdomai novatoriškai veiklai ir kad parama geriau atitiktų realius MVĮ 
poreikius;

39. ragina Komisiją skaidriai ir tinkamai vykdyti poveikio MVĮ tyrimus rengiant teisės aktus 
ir skubiai pasiūlyti paprastesnę tvarką ir išlygas įvairiuose pasiūlymuose dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, taip siekiant gerokai sumažinti MVĮ sąnaudas;

40. pabrėžia, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios nėra novatoriškos ir kurios jau 
yra įsitvirtinusios, bet siekia patekti į naujas rinkas ar perduoti nuosavybės teises, taip pat 
dažnai reikia valstybės paramos, kad būtų užtikrintas reikiamas finansavimas;

41. palankiai vertina MVĮ priemonės sukūrimą pagal „Horizontas 2020“ programą, kuri 
leidžia MVĮ pasinaudoti finansine ir nefinansine parama įgyvendinant novatoriškas idėjas; 
ragina Komisiją įdiegti šią priemonę 2014 m. kuo palankesniu MVĮ būdu per bendrą 
atsakingą agentūrą ir sudaryti sąlygas pateikti realius „iš apačios į viršų“ nukreiptus 
projektus, taip pat remti visų rūšių inovacijas, įskaitant netechnologines ir socialines 
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inovacijas;

42. pabrėžia, kad visos paramos MVĮ priemonės, ypač susijusios su įvairių tipų socialinės 
apsaugos sistemomis, numatyta nauda, teikiama pagal šias sistemas, ir profesinės rizikos 
prevencija, turėtų būti taikomos ir savarankiškam darbui;

43. mano, kad turėtų būti imamasi veiksmų siekiant supaprastinti ir sumažinti kiekvieno iš 10 
labiausiai MVĮ veiklą sunkinančių teisės aktų naštą;

44. pritaria tam, kad būtų sumažinti REACH registracijos mokesčiai MVĮ, net jei šie 
mokesčiai sudaro tik dalį bendrų atitikties sąnaudų; tačiau yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
su REACH susijusių išlaidų pradinės sąmatos buvo nepakankamai įvertintos, ir šis 
skirtumas jau viršija 1 mlrd. EUR sumą, kuri toliau didėja;

45. pabrėžia, kad be savo socialinės komunikacijos platformos vaidmens, interneto kaip 
platformos, suteikiančios bet kuriam piliečiui galimybę pradėti teikti paslaugą ar pasiūlyti 
naujovišką bet kuriam kitam piliečiui skirtą produktą ir padedančios pritraukti būtiną 
finansavimą, vaidmuo yra esminis bendrosios skaitmeninės rinkos principas, ir ragina kuo 
greičiau panaikinti likusias kliūtis tarpvalstybinei prekybai; atkreipia dėmesį į tai, kokia 
svarbi yra skaitmeninė ekonomika, ypač naujų darbo vietų kūrimui ir MVĮ ir ypač tuose 
sektoriuose, kuriuose Europa tradiciškai yra stipri, pavyzdžiui, kūrybos pramonė, kultūros 
paveldas ir turizmas; mano, kad bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas bus 
naudingas MVĮ paramai ir plėtrai; mano, kad būtina užtikrinti reikiamą kvalifikuotų IRT 
specialistų pagalbą ir kad Europos visuomenė turi įgyti skaitmeninių įgūdžių, kurie būtini 
naudojantis IRT technologijomis; pabrėžia, kad visuomet turėtų būti garantuota asmens
neliečiamybė ir komercinių duomenų apsauga;

46. pabrėžia informacinių ir ryšių technologijų (IRT) teikiamas galimybes padidinti našumą ir 
konkurencingumą; pabrėžia, kad būtina išlaisvinti skaitmeninės bendrosios rinkos 
potencialą, ir primena, kad novatoriškos IRT įmonės kūrimo sąnaudos per paskutiniuosius 
dešimt metų sumažėjo šimteriopai, iš esmės dėl tokių technologijų kaip itin spartus ir 
visur veikiantis plačiajuostis ryšys, debesijos kompiuterija, atviroji programinė įranga, 
atvirieji duomenys ir galimybė susipažinti su viešojo sektoriaus informacija;

47. pabrėžia, kad būtina vengti MVĮ užkrauti neproporcingą reglamentavimo naštą; mano, 
kad Komisija turi labiau stengtis įvykdyti savo 2011 m. įsipareigojimą pasiūlyti 
paprastesnes reglamentavimo sistemas MVĮ;

48. mano, kad bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas bus naudingas MVĮ 
paramai ir plėtrai; mano, kad būtina užtikrinti reikiamą kvalifikuotų IRT specialistų 
pagalbą ir kad Europos visuomenė turi įgyti skaitmeninių įgūdžių, kurie būtini naudojantis 
IRT technologijomis;

49. pažymi, kad būtina gerinti bendrąjį įmonių veiklos rezultatyvumą, įgyvendinant projektus 
ir priemones, padedančius spręsti energijos atgavimo uždavinį siekiant paskatinti 
energijos sąnaudų mažinimą;

50. mano, kad labai mažoms įmonėms turėtų būti taikomos automatinės išlygos, ir jos turėtų 
būti įtrauktos tik į tuos teisės aktus, kurie joms yra naudingi;
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51. mano, kad Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti tokias programas, kurias 
įgyvendinant būtų sudarytos sąlygos pirmą kartą įsidarbinantiems specialistams lengviau 
patekti į darbo rinką, visų pirma supaprastinant tapimo savarankiškai dirbančiais 
asmenimis tvarką ir sumažinant su tuo susijusias sąnaudas, įskaitant netiesioginių darbo 
sąnaudų mažinimą; todėl skatina Europos lygmeniu apibrėžti „nepriklausomo 
verslininko“, vykdančio su Europos skaitmenine ekonomika susijusią veiklą, sąvoką;

52. pabrėžia, kad siekiant kovoti su padirbinėjimu ir sukurti tinkamą MVĮ augimo skatinimo 
priemonę, būtina stiprinti ES teisės aktus gaminių atsekamumo srityje; 

53. pabrėžia, kad dokumentacijos ir ataskaitų teikimo prievolių mažinimas neturėtų pakenkti 
pagrindinėms darbuotojų teisėms ir jų saugai ir sveikatai darbe;

54. pabrėžia, kad elektroninė valdžia yra ypač naudinga verslininkams (visų pirma MVĮ, 
kurios, vykdydamos tarpvalstybinę veiklą ES, dažnai susiduria su neįveikiamomis 
kliūtimis), nes ji mažina administracines sąnaudas ir naštą, didina našumą, veiksmingumą, 
konkurencingumą, skaidrumą, atvirumą, politikos veiksmingumą, prieinamumą ir 
užtikrina supaprastintas procedūras;

55. mano, kad neseniai priimtas Komisijos komunikatas dėl ES reglamentavimo kokybės 
(REFIT) turėtų tapti platesnių užmojų siekio sukurti konkurencingesnę ES pradžia, 
mažinant įmonėms tenkančią reguliavimo naštą vykdant supaprastintas iniciatyvas, 
kokybės patikras ir teisės aktų atšaukimą ir panaikinimą.
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