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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver vajadzību panākt lielāku Savienības politikas virzienu integrāciju, lai atbalstītu 
MVU attiecībā uz inovāciju, izaugsmi, konkurētspēju, internacionalizāciju, 
uzņēmējdarbību, resursu produktivitāti, birokrātijas mazināšanu, cilvēkresursu kvalitāti, 
kā arī ekoloģisko un sociālo atbildību;

2. atzīmē, ka Eiropas jauniešu (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) bezdarbs ir sasniedzis 
stagnācijas līmeni — 23 % un ka dalībvalstīs, kuras krīze skārusi vissmagāk, tas pārsniedz 
50 %; norāda, ka šāds ārkārtīgi augsts jauniešu bezdarbs rada milzīgu intelektuālā 
darbaspēka emigrāciju un būtiski pazemina mūsu spējas ilgtspējīgi attīstīties nākotnē;

3. uzsver — lai veicinātu izaugsmi un inovāciju un tādējādi palielinātu nodarbinātību 
Savienībā, ļoti liela nozīme ir brīvai un godīgai konkurencei vienotajā tirgū, kuras pamatā 
ir kopēji sociālie standarti;

4. norāda, ka ES darbojas vairāk nekā 20 miljoni MVU, kas ir 99 % no visiem uzņēmumiem 
un kas ir galvenais ekonomikas izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās 
integrācijas dzinējspēks;

5. atzinīgi vērtē sociālās ekonomikas izaugsmi pēdējo gadu laikā kā jaunu uzņēmējdarbības 
veidu Eiropas Savienībā; aicina dalībvalstis paplašināt programmas, kas veicina tās izveidi 
un attīstību;

6. norāda, ka uzņēmumi tomēr bieži vien saskaras ar grūtībām atrast līdzekļus, lai finansētu 
pētījumus, izstrādātu jaunus produktus vai piekļūtu jauniem tirgiem;

7. tā kā uzņēmuma izveidei Eiropā ir vajadzīgs no 4 (Beļģijā) līdz 40 dienām (Maltā)1;

8. atzinīgi vērtē Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu 
(COSME), kā arī MVU instrumentu, kas nodrošināts saskaņā ar Pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”; tomēr pauž nožēlu, ka saskaņā ar daudzgadu finanšu 
shēmu COSME un programmā „Apvārsnis 2020” MVU paredzētais budžets ir ierobežots;

9. jo īpaši atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus, kas paredzēti COSME, lai uzlabotu 
regulējumu uzņēmumiem, īpaši MVU, atvieglotu piekļuvi finansējumam un tirgum un 
veicinātu uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības kultūru; uzsver, ka uzņēmējdarbības 
prasmes un jo īpaši jauniešiem ir jāveicina jau agrīnā vecumā, kā arī šīs prasmes ir 
jāattīsta sievietēm; uzsver — lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Eiropā, ir vajadzīga 
prognozējama un skaidra normatīvā vide; sagaida, ka pasākumi un darbības, kas Eiropas 
vai valsts līmenī veicina uzņēmējdarbību, ietvers visu veidu uzņēmumu modeļus, tostarp 
kooperatīvus, amatniecības uzņēmumus, brīvo profesiju pārstāvjus un sociālos 
uzņēmumus; īpaši atzinīgi vērtē to, ka programmā „Apvārsnis 2020” un COSME arī 

                                               
1 http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS.
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turpmāk ir paredzēts atbalsts kapitāla un aizņēmuma finansēšanai;

10. aicina Komisiju garantēt MVU labāku piekļuvi struktūrfondiem, jo īpaši atvieglojot 
prasības iepriekš finansētiem projektiem, samazinot līdzfinansēšanas prasības, sniedzot 
labākus norādījumus dažādu veidu MVU un radot iespēju atbalstīt MVU finansēšanu;

11. uzsver pētniecības un inovācijas nozīmi Eiropas MVU konkurētspējas, produktivitātes, 
ilgtspējas un darbvietu radīšanas potenciāla uzlabošanā un norāda, cik lielu uzmanību 
programma „Apvārsnis 2020” un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) pievērš 
tam, lai tiktu veidoti un atbalstīti inovatīvi MVU ar augstu izaugsmes potenciālu;

12. atzinīgi vērtē Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) iniciatīvu 
atcelt noteiktus ES tiesību aktus, jo ir pierādīts, ka tie rada nesamērīgu slogu Eiropas 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU;

13. uzskata, ka programma „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” veicinās uzņēmējdarbību un 
darbvietu radīšanu;

14. uzsver MVU nozīmi ne tikai darbvietu radīšanā, bet arī to saglabāšanā;

15. aicina nodrošināt labāku koordināciju starp ES finansēšanas mehānismiem, tostarp 
struktūrfondiem, EARF, programmu „Apvārsnis 2020” un EIB ieguldījumiem, jo īpaši 
attiecībā uz inovatīvu MVU finansēšanu, un prasa izvērtēt pašreizējos šķēršļus, kuru dēļ 
bankas vairākās dalībvalstīs nevar piešķirt līdzekļus un aizdevumu garantijas MVU un 
reālajai ekonomikai;

16. aicina Komisiju un dalībvalstis stingrāk novērtēt spēkā esošā un paredzamā regulējuma 
ietekmi uz MVU un konkurētspēju kopumā;

17. prasa atbalstīt ES mobilitātes programmas uzņēmējiem, piemēram, „Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem”, un, apmainoties ar labāko praksi, iekļaut valsts skolu programmās 
uzņēmējdarbības izglītību;

18. uzskata, ka valsts politikas pasākumiem ir liela nozīme MVU izveides un attīstības 
atbalstīšanā un stimulēšanā (piemēram, izmaksu ziņā pieejami aizņēmumi, konsultāciju 
pakalpojumi par valsts iniciatīvām un likumdošanu, atbalsta un veicināšanas centri, 
uzņēmējdarbības kopas, tehnoloģiju pārneses biroji, apmācības un darbaudzināšanas 
shēmas utt.); uzskata, ka tīklošanai un labākās prakses apmaiņai šajā ziņā ir liela nozīme; 
uzskata, ka jaunajiem uzņēmējiem un MVU, attīstot savu uzņēmējdarbību, ir vajadzīgs 
nemateriāls un nefinansiāls atbalsts, piemēram, piekļuve zināšanām un informācijai, 
izglītība finanšu jomā un uzņēmējdarbības tīkli; uzskata — lai stimulētu iekšējo tirgu un 
tirdzniecību starp maziem uzņēmumiem, īpaši svarīgi ir nodrošināt profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu un dažādu tirdzniecības normatīvo sistēmu savstarpēju 
sadarbību un mijiedarbību;

19. norāda, ka jaunie uzņēmumi, kuri pēc darbības sākumposma strauji un intensīvi pāriet 
starptautiskā līmenī, sniedz vērtīgu ieguldījumu ekonomikā, radot inovāciju, mudinot to 
darīt citus uzņēmumus, iesaistoties starptautiskās piegādes ķēdēs un radot ilgtspējīgu un 
kvalitatīvu nodarbinātību; tomēr atzīmē — tā kā šie uzņēmumi savas darbības 
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sākumposmā saskaras ar nopietnām problēmām, jo to kapitāls ir neliels, tiem būtu 
izdevīgi, ja darbības uzsākšanas procedūras būtu lētas, vienkāršas un ātras;

20. norāda, cik svarīga ir nedalāma atbalsta veidošana un sniegšana jauniem uzņēmējiem, 
izmantojot uzņēmumu atbalsta centrus, kas sniedz tiem iespēju izmēģināt savas idejas, 
iepazīties ar uzņēmējdarbības struktūrām un dibināt sakarus ar potenciālajiem partneriem, 
klientiem un ieguldītājiem; uzsver, ka darbaudzināšana ir vajadzīga ne tikai darbības 
uzsākšanas posmā, bet arī turpmākajos kritiskajos gados, kuri seko pēc dibināšanas 
posma;

21. norāda, ka MVU Eiropas ekonomikā ir augsts inovatīvais potenciāls un tiem ir būtiski 
svarīga nozīme darba iespēju nodrošināšanā; pauž nožēlu, ka daudzās dalībvalstīs tie ir 
izslēgti no valsts politikas pētniecības, inovācijas un attīstības jomā, un aicina šo tendenci 
radikāli mainīt;

22. atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs jauniem un inovatīviem uzņēmumiem un jaunizveidotiem 
uzņēmumiem trūkst atbalsta un/vai ir nepietiekams normatīvais regulējums, lai šiem 
uzņēmumiem nodrošinātu pienācīgus darbības apstākļus, un uzsver, ka ir vajadzīga labāka 
dažādu Eiropas, valsts, reģionāla un vietēja mēroga politikas virzienu un instrumentu 
koordinēšana attiecībā uz MVU;

23. norāda, ka ilgtermiņa stratēģija uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai un nodarbinātības 
aizsardzībai var būt jāpārstrukturē; atkārto, cik svarīgi ir informēt darba ņēmējus un 
apspriesties ar tiem par paredzēto pārstrukturēšanu, kā arī palīdzēt to vadīt; aicina 
Komisiju, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu un 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, iespējami drīz iesniegt tiesību akta priekšlikumu 
saskaņā ar sīki izstrādātiem ieteikumiem, kas sniegti Eiropas Parlamenta 2013. gada 
15. janvāra rezolūcijā;

24. atzinīgi vērtē MVU testa ieviešanu; tomēr pauž nožēlu, ka tikai dažas dalībvalstis to ir 
iekļāvušas valsts lēmumu pieņemšanas procesā;

25. uzskata, ka negodīga nodokļu konkurence starp dalībvalstīm nelabvēlīgi ietekmē 
uzņēmumu attīstību, ka MVU uzliktā nodokļu sistēma bieži vien ir neizdevīgāka nekā 
lieliem uzņēmumiem un ka līdz ar to tiek kavēta MVU iespējamā izaugsme un 
ieguldījums; atbalsta uzņēmumu nodokļu sistēmu labāku saskaņošanu Eiropas Savienībā, 
ieviešot saskaņotu nodokļu bāzi un veicot pasākumus, ar ko apkaro izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu;

26. aicina dalībvalstis arī turpmāk veikt politikas pasākumus, tos papildinot ar ekonomisku un 
regulatīvu stimulu mehānismiem, kas ietekmē kultūras un izglītības sistēmas, veidojot 
partnerību un apmaiņas tīklus starp visiem dažādajiem izglītības un uzņēmumu līmeņiem, 
lai novērstu pašreizējo neatbilstību starp akadēmisku izglītību un tirgu un pētniekiem 
atvieglinātu iespējas darbību universitātēs pārcelt uz uzņēmumiem, tādējādi sekmējot 
inovāciju; uzskata, ka dalībvalstīm ir straujāk jāreaģē uz darba tirgus vajadzībām, jo īpaši 
veicinot apmācību darba vietā un māceklību, kā arī nodrošinot darba ņēmēju 
pārkvalifikāciju un piedāvājot mūžizglītības iespējas; aicina Komisiju un dalībvalstis 
izveidot praktiski īstenojamas shēmas pārejai no augstākās izglītības un profesionālās 
apmācības uz darba tirgu, jo īpaši jauniem speciālistiem, kuri pirmo reizi ieiet darba tirgū  
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aicina izglītības sistēmās vidusskolas līmenī ieviest uzņēmējdarbības kursu un izglītības 
un apmācības programmās uzņēmējdarbību noteikt par pamatprasmi; 

27. uzsver — lai risinātu kvalificēta darbaspēka trūkuma problēmu, ar ko pašlaik saskaras 
Eiropa, nekavējoties ir jāpaātrina sieviešu piekļuve apmācībai un profesijām zinātnes un 
tehnoloģiju jomā, jo īpaši jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē;

28. aicina dalībvalstis veicināt internacionalizācijas kultūru, sniedzot informāciju, iepazīstinot 
ar labu praksi un nodrošinot platformu informācijas apmaiņai; mudina dalībvalstis 
nodrošināt starptautiski orientētu prasmju pilnveidošanu uzņēmējdarbības jomā, veicināt 
pārredzamību attiecībā uz atbalsta instrumentiem, kas pieejami jaunizveidotiem 
uzņēmumiem, atbalstīt tīklošanu un apmaiņu, kas jauniem uzņēmējiem ļauj dibināt 
sakarus ar potenciālajiem ieguldītājiem un darījumu partneriem, un sniegt operatīvus 
ieteikumus un atbalstu arī pēc darbības uzsākšanas posma, lai palīdzētu tiem izturēt 
pirmos kritiskos gadus un veicinātu nodarbinātību;

29. uzsver, ka ES ir jāveicina izglītība un prasmes zinātnes, tehnoloģijas, inženierijas un 
matemātikas (STEM) jomā, lai tuvākajos gados tās pieskaņotu uzņēmumu pieaugošajam 
pieprasījumam un lai sagatavotu topošos inovāciju ieviesējus un uzņēmējus; uzsver, ka ir 
jārisina jautājums saistībā ar sieviešu īpatsvara samazināšanos STEM priekšmetos un ir 
jāpaplašina ES talantu banka;

30. norāda uz tādu profesionālās izglītības sistēmu pozitīvo ietekmi uz nodarbinātību, kurās 
teorētiskā apmācība ir apvienota ar praktisku pieredzi; šajā saistībā uzsver, cik svarīga ir 
cieša sadarbība starp privāto un publisko sektoru un sociālo partneru iesaistīšana;

31. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt uzņēmējdarbības izglītību Eiropas jauniešiem un mudināt 
viņus apgūt uzņēmējdarbībai raksturīgu pieeju; šajā kontekstā norāda uz Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta (EIT) būtisko nozīmi uzņēmējdarbības kultūras veicināšanā ar 
izglītības, apmācības un prakses starpniecību; atzīmē, ka visas EIT zināšanu un inovāciju 
kopienas aktīvi veicina uzņēmējdarbību attiecīgajās nozarēs, izstrādājot mācību 
programmas, kurās zinātnes izcilība un inovācija ir apvienota ar uzņēmējdarbības 
prasmēm un pieredzi, tādējādi sagatavojot topošos uzņēmējus un rosinot pašreizējos 
uzņēmumos īstenot inovatīvu un uzņēmējdarbībai raksturīgu pieeju;

32. uzskata, ka ir svarīgi veicināt uzņēmējdarbību vecāku iedzīvotāju vidū, lai viņi varētu gūt 
nozīmīgu uzņēmējdarbības pieredzi inovācijas procesā, tādējādi pagarinot darba mūžu un 
saglabājot darba tirgū vajadzīgās prasmes;

33. atbalsta ES iniciatīvas, kas atvieglina MVU piekļuvi lielākiem finanšu resursiem, jo tās 
ļauj jauniem un inovatīviem uzņēmumiem vieglāk un drīzāk saņemt finansējumu, un 
mudina dalībvalstis pieņemt inovācijas veicināšanas mehānismus (tādus kā nodokļu 
atlaides mehānismi nolūkā finansēt pētniecību un inovāciju) un risināt nevienlīdzīgo 
situāciju dalībvalstīs; atbalsta arī iniciatīvas, kuru mērķis ir palīdzēt bankrotējušiem 
uzņēmējiem, piedāvājot tiem vēl vienu iespēju un mudinot uzņemties risku;

34. uzskata, ka Eiropas MVU ir ļoti atkarīgi no banku finansējuma un tas padara tos mazāk 
aizsargātus; atzīmē, ka reālu labumu sniedz jauni finansēšanas veidi, izmantojot 
inovatīvas programmas un ar bankām nesaistītus finansēšanas paņēmienus, piemēram, 
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savstarpējos aizdevumus, kolektīvo finansējumu, kooperatīvās uzņēmējdarbības modeļus, 
mikrokredītus un citus instrumentus, kas var nodrošināt MVU tik ļoti vajadzīgos 
ieguldījumus darbvietu radīšanai; uzskata, ka jauni finansēšanas veidi varētu būt izdevīgi 
jauniem, dinamiskiem uzņēmumiem, kuriem tādēļ, ka tie ir jaundibināti, ir problēmas 
piekļūt tradicionālākiem finansēšanas avotiem; atzinīgi vērtē to, ka Komisija atzīst, ka 
alternatīvi finansēšanas avoti var palīdzēt dibināt un pārņemt MVU, un ka tā izskata 
iespēju nodrošināt šīm pieejām regulējumu un tās atbalstīt; aicina Komisiju izpētīt, kā 
minētos finansēšanas avotus varētu izmantot vēl efektīvāk, lai palīdzētu 
mikrouzņēmumiem un MVU, un apzināt, kādas ir regulatīvās, izglītības un pētniecības 
vajadzības šajā jomā; aicina dalībvalstis sadarbībā ar sociālajiem partneriem un citām 
reģionālā un vietējā līmenī ieinteresētām personām noteikt stratēģiski svarīgas nozares, 
kas būtu piemērotas projektu īstenošanai, izmantojot alternatīvu finansējumu, it īpaši 
reģionos, kur tradicionālā ekonomika nevar pietiekami nodrošināt īpašās ekonomiskās un 
sociālās vajadzības; 

35. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis ieviestu Direktīvu 2011/7/ES par 
maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos, saskaņā ar kuru attiecībā uz 
darījumiem starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm līgumā noteiktais maksājumu 
termiņš nepārsniedz 4. panta 3. punktā paredzētos termiņus, ja vien līgumā nav īpaši 
noteikts citādi un ar nosacījumu, ka tam ir objektīvs pamatojums, ņemot vērā līguma 
īpatnības, un ka tas jebkurā gadījumā nepārsniedz 60 kalendārās dienas; 

36. uzsver, ka ir jāvienkāršo un jāsaskaņo noteikumi un jāparedz finanšu un nodokļu stimuli, 
ar ko ieguldījumu mecenātus, sākuma kapitāla un riska kapitāla ieguldītājus iesaistītu 
inovatīvu uzņēmumu un jaunizveidotu uzņēmumu pārrobežu finansēšanā un ar ko 
izveidotu Eiropas riska kapitāla zonu; uzsver, cik svarīgi ir samazināt nodokļus par 
kapitāla pieaugumu, kas gūts no ieguldījumiem pētnieciskos un inovatīvos MVU;

37. mudina Komisiju un dalībvalstis palīdzēt vietējām iestādēm un MVU apvienībām veicināt 
vietējo ražošanu un produktu kvalitāti, piemēram, veidojot uzņēmumu kopas kopīgiem 
pētniecības un izstrādes projektiem;

38. uzskata, ka inovācija mazos un vidējos uzņēmumos ir svarīgs instruments ceļā uz 
darbvietu radīšanu; norāda — lai MVU kļūtu par veiksmīgiem inovācijas sistēmas 
dalībniekiem, ir būtiski, lai tie būtu inovatīvu darbību līderi un tiem sniegtais atbalsts tiktu 
labāk pielāgots to reālajām vajadzībām;

39. aicina Komisiju, izstrādājot tiesību aktus, pārredzamā un pienācīgā veidā veikt MVU 
testus un nekavējoties ierosināt priekšlikumu plašākam tiesību aktu kopumam, ar ko 
paredz atvieglotus režīmus un atbrīvojumus nolūkā būtiski samazināt MVU izmaksas;

40. uzsver, ka arī neinovatīviem un jau izveidotiem MVU, kuri vēlas paplašināt savu darbību, 
apgūstot jaunus tirgus, vai nodot savas īpašumtiesības, bieži vien ir vajadzīgs valsts 
atbalsts, lai sagādātu nepieciešamo finansējumu;

41. atzinīgi vērtē MVU instrumenta izveidi saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020”, kas dod 
iespēju MVU saņemt finansiālu un nefinansiālu atbalstu, lai īstenotu inovatīvas idejas; 
aicina Komisiju šo instrumentu ieviest no 2014. gada un to izdarīt MVU vislabvēlīgākajā 
veidā, izmantojot attiecīgu vienotu aģentūru, lai projektus iesniegtu īsteni augšupējā veidā 
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un atbalstītu visu veidu inovāciju, tostarp ar tehnoloģijām nesaistītu un sociālu inovāciju;

42. uzsver, ka visiem MVU atbalsta pasākumiem ir jābūt piemērojamiem pašnodarbinātībai, 
jo īpaši attiecībā uz dažāda veida sociālās drošības sistēmām, no tām gaidāmajiem 
ieguvumiem un apdraudējumu darbā novēršanu;

43. uzskata, ka ir jāveic pasākumi, ar kuriem vienkāršot un mazināt slogu, kas uzlikts ar katru 
no 10 regulām, kuras MVU rada vislielāko apgrūtinājumu;

44. atzinīgi vērtē to, ka MVU ir samazināta REACH reģistrācijas maksa, lai gan šī maksa ir 
tikai neliela daļa no kopējām atbilstības izmaksām; tomēr ir ļoti nobažījies par to, ka 
sākotnēji aplēstās REACH izmaksas tika novērtētas pārāk zemu un šī starpība jau ir 
sasniegusi vairāk nekā EUR 1 miljardu, turklāt tā turpina pieaugt;

45. uzsver to, ka internets, kas kalpo ne tikai sociālajai saziņai, bet arī visiem iedzīvotājiem 
nodrošina iespēju piedāvāt pakalpojumu vai inovatīvu produktu jebkurai citai personai, kā 
arī palīdz piesaistīt nepieciešamo finansējumu, ir digitālā vienotā tirgus pamatprincips, un 
prasa pēc iespējas drīz novērst atlikušos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai; atzīmē, cik 
svarīga digitālā ekonomika ir darbvietu un MVU radīšanā, jo īpaši nozarēs, kas Eiropā ir 
tradicionāli spēcīgas, tādās kā radošā industrija, kultūras mantojums un tūrisms; uzskata, 
ka digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšana sekmēs atbalstu MVU un to attīstību; 
uzskata, ka ir jānodrošina vajadzīgā kvalificētā IKT personāla pieejamība un tas, lai 
Eiropas iedzīvotājiem būtu IKT izmantošanai vajadzīgās digitālās prasmes; uzsver, ka 
vienmēr ir jāgarantē personas neaizskaramība un komercdatu aizsardzība;

46. uzsver, cik liela nozīme ir IKT tehnoloģijām, lai veicinātu produktivitāti un 
konkurētspēju; uzsver, ka ir lielākā mērā jāizmanto digitālā vienotā tirgus potenciāls, un 
norāda, ka jauna inovatīva IKT uzņēmuma izveides izmaksas iepriekšējo 10 gadu laikā ir 
samazinājušās 100 reižu galvenokārt tādu tehnoloģiju dēļ kā īpaši ātri un visuresoši 
platjoslas tīkli, mākoņdatošana, atklātā pirmkoda programmatūra, atvērtie dati un piekļuve 
publiskā sektora informācijai;

47. uzsver, ka ir jāizvairās no nesamērīga regulatīvā sloga uzlikšanas MVU; uzskata, ka 
Komisijai ir jādara vairāk, lai izpildītu savu 2011. gada apņemšanos ierosināt atvieglotus 
regulatīvos režīmus MVU;

48. uzskata, ka digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšana sekmēs atbalstu MVU un to 
attīstību; uzskata, ka ir jānodrošina vajadzīgā kvalificētā IKT personāla pieejamība un tas, 
lai Eiropas iedzīvotājiem būtu IKT izmantošanai vajadzīgās digitālās prasmes;

49. uzsver, ka ir jāpaaugstina vispārējā uzņēmējdarbības efektivitāte, īstenojot projektus un 
izmantojot instrumentus, kas ļauj risināt problēmas saistībā ar enerģijas reģenerāciju, lai 
veicinātu enerģijas izmaksu samazināšanos;

50. uzskata, ka attiecībā uz mikrouzņēmumiem automātiski būtu jāpiemēro atbrīvojumi un 
tikai tās regulas, kas tiem sniedz ieguvumus;

51. uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu atbalstīt shēmas, kas atvieglotu 
speciālistu pirmreizējo piekļuvi darba tirgum, jo īpaši vienkāršojot pašnodarbinātības 
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statusa iegūšanas kārtību un samazinot ar to saistītās izmaksas, tostarp netiešās darbaspēka 
izmaksas; līdz ar to iesaka Eiropas līmenī terminu „pašnodarbināts uzņēmējs” attiecināt uz 
darbībām Eiropas digitālās ekonomikas jomā;

52. uzsver, ka ir jāpastiprina ES noteikumi attiecībā uz produktu izsekojamību, lai apkarotu 
viltošanu un radītu efektīvu līdzekli MVU izaugsmes veicināšanai; 

53. uzsver, ka darba ņēmēju pamattiesības un darba drošību un veselības aizsardzību 
nevajadzētu apdraudēt, mazinot dokumentēšanas un ziņošanas prasības;

54. uzsver, ka e-pārvalde ir sevišķi izdevīga uzņēmējiem (jo īpaši MVU, kas, veicot pārrobežu 
darbības ES, bieži vien saskaras ar nepārvaramiem šķēršļiem), jo e-pārvalde samazina 
administratīvās izmaksas un slogu, palielina produktivitāti, rezultativitāti, konkurētspēju, 
pārredzamību, atklātību, politikas efektivitāti, pieejamību un saskaņotas procedūras;

55. uzskata, ka Komisijas nesenajam paziņojumam par Normatīvo atbilstību (REFIT) 
vajadzētu rosināt vērienīgākus pasākumus, lai uzlabotu ES konkurētspēju, samazinot 
uzņēmējdarbības regulēšanas izmaksas, ko varētu panākt ar tādiem līdzekļiem kā 
iniciatīvu vienkāršošana, atbilstības pārbaudes un tiesību aktu atcelšana un atsaukšana.
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