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ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par veidiem, kādos Eiropas Savienība var palīdzēt veidot labvēlīgu vidi 
uzņēmumiem, uzņēmējdarbībai un jaunu uzņēmumu veidošanai, lai radītu 
darbavietas
(2013/2146(INI))

Atzinumu sagatavoja: Josefa Andrés Barea

(*)Iesaistītā komiteja — Reglamenta 50. pants
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IEROSINĀJUMI

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

A. uzsver vajadzību panākt lielāku Savienības politikas virzienu integrāciju, lai atbalstītu 
MVU attiecībā uz inovācijām, izaugsmi, internacionalizāciju, produktivitāti, birokrātijas 
mazināšanu, cilvēkresursu kvalitāti un sociālo atbildību;

B. 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 par to, ka saskaņā ar daudzgadu 
finanšu shēmu (MFF) COSME budžets ir ierobežots;

C. jo īpaši atzinīgi vērtē pasākumus, kas paredzēti COSME priekšlikuma 7. pantā un kas 
izstrādāti, lai veicinātu uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības kultūru;

D. uzskata, ka sabiedriskās politikas pasākumiem ir liela nozīme dažādu MVU atbalsta 
dienestu sekmēšanā un stimulēšanā (piemēram, uzņēmumu inkubatori, tehnoloģiju 
pārneses biroji, praktiskā apmācība, darbaudzināšana utt.); uzskata, ka tīklošanai un 
paraugprakses apmaiņai šajā ziņā ir liela nozīme;

E.  atzīmē, ka daudzās dalībvalstīs jauniem un novatoriskiem uzņēmumiem trūkst regulatīva 
atbalsta, un uzsver vajadzību mazināt Eiropas, dalībvalstu, reģionāla un vietēja mēroga 
politikas un instrumentu sadrumstalotību attiecībā uz MVU;

F. aicina dalībvalstis arī turpmāk izmantot politikas pasākumus, kas ietekmē kultūras un 
izglītības sistēmas, veidojot partnerattiecības starp universitātēm un uzņēmumiem, lai 
novērstu plaisu starp akadēmiskajām aprindām un tirgu;

G. atbalsta ES mēroga iniciatīvas, kas palīdz MVU piekļūt finanšu resursiem, jo tās atvieglo 
jauniem un novatoriskiem uzņēmumiem finansējuma iegūšanu;

H. uzsver faktu, ka internets, kurš kalpo ne tikai sociālajai saziņai, bet arī nodrošina iespēju 
visiem iedzīvotājiem piedāvāt pakalpojumu vai novatorisku produktu citiem 
iedzīvotājiem, tādējādi radot darbavietas un MVU, ir digitālā vienotā tirgus galvenais 
princips.


