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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės

(2012/2042(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 19–20 d. Feiroje posėdžiavusios Europos Vadovų 
Tarybos priimtą Europos mažųjų įmonių chartiją,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Pramonės politika. 
Konkurencingumo gerinimas“ (COM(2011) 0642),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Smulkusis verslas 
dideliame pasaulyje – nauja partnerystė, kuria MVĮ padedama pasinaudoti pasaulinėmis 
galimybėmis“ (COM(2011) 0702),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos ataskaitą „Mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms tenkančios reglamentavimo naštos mažinimas. ES reglamentavimo sistemos 
pritaikymas labai mažų įmonių poreikiams“ (COM(2011) 0803),

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 23 d. Komisijos komunikatą „Smulkiojo verslo akto 
Europai apžvalga“ (COM(2011) 0078),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos 
aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti 
naująjį augimą“ (COM(2011) 0206),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos pasiūlymą, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa2

– atsižvelgdamas į Komisijos 2011 m. ES konkurencingumo ataskaitą (COM(2011) 0642),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl praktinių aspektų, susijusių su 
Europos Sąjungos MVĮ skirtos finansinės paramos priemonių persvarstymu būsimu 
programavimo laikotarpiu3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos 
                                               
1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.
2 COM(2011) 0834.
3 P7_TA(2011) 0057.
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pramonės politikos4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Smulkiojo verslo akto 
apžvalgos5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ataskaitą ir 
Tarptautinės prekybos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7-0000/2012),

A. kadangi 25 proc. ES MVĮ vykdė aktyvią tarptautinę veiklą bendrojoje rinkoje, tačiau tik 
13 proc. iš jų vykdo aktyvią tarptautinę veiklą už ES ribų; kadangi tik 24 proc. labai mažų 
įmonių, palyginti su 38 proc. mažųjų įmonių ir 53 proc. vidutinių įmonių, eksportuoja 
prekes arba paslaugas;

B. kadangi beveik trečdalis ES teisėkūros sukuriamos administracinės naštos kyla dėl 
neveiksmingo teisės aktų įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu, o tai reiškia, kad būtų 
galima sutaupyti iki 40 mlrd. EUR, jeigu valstybės narės ES teisės aktus į nacionalinę 
teisę perkeltų veiksmingiau6,

C. kadangi 2002–2010 m. 85 proc. visų naujų darbo vietų ES buvo sukurtos MVĮ, visų pirma 
naujose įmonėse;  kadangi 32,5 mln. ES piliečių dirba savarankiškai;

D. kadangi pramonės vaidmuo Europos ekonomikai yra labai svarbus, o gamybos pramonėje 
sukuriama 25 proc. ES darbo vietų privačiajame sektoriuje ir joje vykdoma 80 proc. 
privačiojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros;

1. „Smulkusis verslas dideliame pasaulyje“

1. pažymi, kad būtina panaikinti tokius MVĮ rinkos trūkumus kaip nepakankamas 
finansavimas, nepakankami žmogiškojo kapitalo ir organizaciniai ištekliai; palankiai 
vertina Komisijos pastangas skatinti ir remti MVĮ ekonominę veiklą užsienio rinkose ES 
teritorijoje ir už jos ribų;

2. pažymi labai didelę MVĮ įvairovę ir būtinybę tinkamai atskirti skirtingus veiklos atvejus ir 
poreikius;

MVĮ SKIRTA INFORMACIJA

3. ragina Komisiją iki 2012 m. pabaigos atverti Komunikate numatytą daugiakalbį internetinį 
portalą; mano, kad portalas turėtų būti lengvai prieinamas, juo turėtų būti patogu naudotis 
ir jis neturėtų dubliuoti esamų portalų;

                                               
4 P7_TA(2011) 0093.
5 P7_TA(2011) 0235.
6 „Europa gali pasiekti geresnių rezultatų“. Ataskaita apie geriausią valstybių narių patirtį kuo paprasčiau 
įgyvendinant ES teisę; ataskaitą 2011 m. lapkričio 15 d. parengė aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų 
šalių grupė administracinei naštai mažinti.
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4. yra įsitikinęs, kad Europos įmonių tinklas (EĮT) yra veiksminga paramos MVĮ įmonėms, 
siekiančioms patekti į ES vidaus rinką ir rinką už ES ribų, priemonė; vis dėl to pritaria, 
kad reikia naujo EĮT valdysenos modelio, siekiant sukurti sąveiką su esamomis valstybių 
narių arba suinteresuotųjų šalių organizacijų valdomomis sistemomis, padidinti 
veiksmingumą ir sudaryti sąlygas teikti pritaikytą paramą;

5. yra įsitikinęs, kad ES MVĮ visų pirma rinksis EĮT, jeigu jį sudarančių organizacijų 
veikimas, valdymas bei informuotumas apie jo paramos paslaugas bus pagerinti;

PARAMOS PASLAUGŲ APŽVALGA

6. pritaria, kad viešosiomis lėšomis finansuojamos paramos programos turėtų būti vykdomos 
kuo ekonomiškiau, ypač šiuo metu, kai ES ekonomika vis dar atsigauna po didžiausios 
pastarųjų dešimtmečių krizės;

7. palankiai vertina, kad atliekama daugelio vietinių, regioninių, nacionalinių ir Europos 
paramos sistemų apžvalga; mano, kad per šią apžvalgą turėtų būti įvertintas esamų ES 
paramos sistemų veiksmingumas; mano, kad apžvalgos turėtų būti atliekamos reguliariai 
ir turėtų būti atskaitos dydžių ir rezultatų suvestinės sistemos pagrindas;

8. iki 2012 m. pabaigos laukia konkrečių pasiūlymų, kurie padėtų racionalizuoti ir 
koordinuoti ES paramos sistemas ir sukurti geriausią ES MVĮ sąveiką, grindžiamą, kai 
galima, esamomis sistemomis, be reikalo nesukuriant konkurencijos valstybių narių 
organizacijoms;

SKATINIMAS KURIANT ES INOVACIJŲ GRUPES IR TINKLUS

9. pritaria pasiūlymui gerinti įvairių verslo asociacijų, prekybos rūmų ir kitų privačių 
subjektų, veikiančių ES nepriklausančiose šalyse, bendradarbiavimą;

10. mano, kad bendrų įmonių ar kitų partnerystės susitarimų kūrimas tarp MVĮ arba su jomis 
turėtų būti skatinamas kaip žengimo į naujas rinkas strategija, skirta tiesioginio 
investavimo projektams trečiosiose šalyse plėtoti ir dalyvauti kvietimuose teikti 
pasiūlymus; ragina Komisiją telkti išteklius tokiam tarptautiniam bendradarbiavimui 
skatinti;

VEIKSMAI ATEITYJE

11. rekomenduoja Komisijai apsvarstyti visus su tarptautinimu, t. y. su eksportu ir importu, 
susijusius aspektus; pažymi, kad komunikate pastarajam aspektui skiriama nepakankamai 
dėmesio;

12. ragina racionaliai naudoti įmonių ir MVĮ konkurencingumo programai (COSME) skirtas 
lėšas ir visų pirma pabrėžia, kad reikia toliau gerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą; 
ragina supaprastinti ir racionalizuoti įvairias Bendrijos priemones, skirtas finansavimui 
arba rizikos kapitalui gauti, visų pirma tai taikytina, turinčioms tarptautinimo planų MVĮ;

13. pažymi įgudusių ir kvalifikuotų verslininkų svarbą sprendžiant tarptautiniame versle 
kylančias problemas; ragina Komisiją skatinti programą „Erasmus jauniesiems 
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verslininkams“ ir apsvarstyti programos „Erasmus Mundus verslininkams“ galimybę, kuri 
sudarytų sąlygas gabiems verslininkams įgyti patirties už ES teritorijos esančiuose 
kompetencijos centruose ir su jais užmegzti ryšius;

14. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą peržiūrėti Europos standartizacijos sistemą; 
pažymi, jog reikia nuoseklesnės tarptautinių standartų sistemos, kad būtų sudarytos 
sąlygos stiprinti sąveikumą ir mažinti kliūtis tarptautinę veiklą vykdančioms MVĮ;

15. pažymi, kad paprasta ir veiksminga intelektinės nuosavybės teisių (INT) sistema yra 
esminė sąlyga siekiant skatinti MVĮ tarptautinimą; mano, kad MVĮ reikia veiksmingos 
INT apsaugos, kuri padėtų skatinti naujų technologijų kūrimą kaip jų tarptautinės veiklos 
pagrindą; 

2. Administracinė našta

Reguliavimo metodas

16. palankiai vertina pasiektą 2012 m. tikslą mažinti administracinę naštą; ragina Komisiją 
užsibrėžti naują plačių užmojų jos mažinimo tikslą laikantis principo „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“;

17. pažymi esantis nusivylęs dėl paviršutiniškai ir nenuosekliai Komisijos taikomo MVĮ 
tyrimo; primygtinai ragina, kad MVĮ tyrimas būtų sistemiškai įtraukiamas kaip nustatytas 
poveikio vertinimo skyrius; prašo Komisijos paaiškinti, kodėl nebuvo atliktas tinkamas 
MVĮ tyrimas dėl duomenų apsaugos paketo;

18. mano, kad neadekvatu iškart nustatyti, kad visi pasiūlyti teisės aktai netaikomi labai 
mažoms įmonėms; vietoj to ragina į MVĮ tyrimą įtraukti labai mažų įmonių aspektą, kai 
sistemiškai įvertinamos visos turimos galimybės, pvz., nuostatų netaikymas arba atskiros 
nuostatos, ilgesni pereinamieji laikotarpiai arba paprastesnė tvarka;

19. ragina pagerinti ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę veiksmingumą; primygtinai 
ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pateikti daugiau pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų reglamentų; prašo Komisiją įvertinti, kokia apimtimi galima taikyti „gero ES 
teisės aktų įgyvendinimo patikros lapo“ reikalavimą7;

20. primygtinai ragina nacionalines vyriausybes taikyti principą „laikytis arba paaiškinti“, 
kuris panašus į įmonių valdymo nuostatas; pažymi, kad vadovaudamosi šiuo principu 
vyriausybės turėtų tinkamai pagrįsti ne tik pagal ES teisės aktus reikalaujamas, bet ir 
papildomas įgyvendinimo nuostatas; 

21. apgailestauja, kad tik kelios valstybės narės įtraukė MVĮ tyrimą į savo nacionalinio 
lygmens sprendimų priėmimo procesą; ragina Komisiją pateikti minimalius sisteminio 
MVĮ tyrimų vykdymo nacionaliniu lygmeniu reikalavimus;

22. ragina sustiprinti MVĮ atstovų tinklo vaidmenį valstybių narių tarpusavio ryšių ir 
bendradarbiavimo srityje, taip pat užtikrinant šį aspektą tarp nacionalinio ir europinio 

                                               
7 Pagal aukšto lygio grupės administracinei naštai mažinti pasiūlymą.
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lygmens, kai teisės aktai perkeliami į nacionalinę teisę; ragina MVĮ atstovus būti 
nepriklausomus nuo ministerijų arba generalinių direktoratų ir aktyviai dalyvauti MVĮ 
tyrimo procedūrose;

MVĮ apibrėžtis

23. atkreipia dėmesį į esamą MVĮ apibrėžties, kuri šiuo metu apima daugiau kaip 99 proc. ES 
įmonių, vertinimą; pažymi, kad visais pakeitimais turėtų būti siekiama didinti lankstumą ir 
pašalinti kliūtis augti (pvz., pratęsiant pereinamuosius laikotarpius iki 3 metų), apyvartos 
ir balanso ribinius dydžius pritaikyti atsižvelgiant į ekonomikos raidą ir sudaryti sąlygas 
įvairiapusiškiau įvertinti kiekvieną iš pakategorių; 

24. pritaria planams nustatyti atskirą tarpinę kategoriją (vidutinės kapitalizacijos įmonėms) 
įmonėms, kuriose dirba iki 1000 darbuotojų; ragina užtikrinti, kad kiekviena tokia nauja 
kategorija nesumažintų MVĮ apibrėžties veiksmingumo, ir kad ji turėtų būti taikoma tik 
tam tikrose srityse, pvz., galimybei gauti finansavimą moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai arba tarptautinimo veiklos rūšims;

Kitos priemonės

25. pabrėžia, kad bendroji rinka yra esminė sąlyga kuriant geriausią aplinką MVĮ; 
apgailestauja, kad daugelyje sričių jos dar nėra, visų pirma tai pasakytina apie jos 
skaitmeninę plotmę; ragina Komisiją dėti papildomas pastangas siekiant iki 2015 m. 
sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, priversti valstybes nares taikyti galiojančius teisės 
aktus ir teikti naujų pasiūlymų dėl vis dar trūkstamų vidaus rinkos teisės aktų;

26. ragina Komisijos Generalinį sekretoriatą, bendradarbiaujant su verslo asociacijomis ir 
kitais suinteresuotaisiais asmenimis, įsteigti Komisijos narių kolegijoje teikiamą kasmetį 
apdovanojimą valstybei narei, kuri veiksmingiausiai ir sėkmingiausiai taikė principą „visų 
pirma galvokime apie mažuosius“, pagerbti;

3. Pramonės ir MVĮ konkurencingumo gerinimas

27. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Europos pramonės konkurencingumo 
gerinimo; apgailestauja, kad jame neaptariama konkurencingumo patikros koncepcija ir 
neminimas paskesnis teisės aktų, turinčių įtakos pramonei, vertinimas; ragina Komisiją 
reguliariai teikti informaciją apie šioje srityje pasiektą pažangą;

28. palankiai vertina įvairiose Komisijos strategijose ir komunikatuose išreikštą pritarimą dėl 
gamybos sektoriaus svarbos ES tvariai plėtrai ir užimtumui; pakartotinai nurodo, kad 
reikia sukurti integruotą pramonės politiką, grindžiamą socialine rinkos ekonomika;

29. mano, kad ekonomikos krizę galima įveikti tik verslumu ir MVĮ augimu; pažymi, kaip 
svarbu spręsti jaunimo, moterų ir migrantų verslumo pajėgumą;

30. ragina valstybes nares vykdyti aukštų siekių programas, grindžiamas paskatomis toliau 
skatinti verslumą; ragina į tokias programas įtraukti priemones, kuriomis būtų 
pagerinamas finansavimas, sušvelninami administraciniai reikalavimai ir į mokyklos 
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programas įtraukta daugiau švietimo verslumo tema;  

31. ragina Komisiją nustatyti gaires dėl konkurencingų MVĮ apmokestinimo, skatinančias 
valstybes nares pritaikyti savo mokesčių sistemas, kad būtų siekiama sumažinti naujų 
įmonių ne su darbu susijusias darbo užmokesčio sąnaudas ir tokioms įmonėms sudaryti 
sąlygas didesnę dalį jų pelno skirti investicijoms į pačią įmonę; siūlo gaires grįsti geriausia 
patirtimi ir į jas įtraukti bandomuosius projektus;

32. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti konkrečias priemones, kuriomis būtų 
skatinamas socialinis verslumas Europoje, visų pirma pagerinant sąlygas gauti viešąjį ir 
privatųjį finansavimą ir gerinant įgudusių darbuotojų judumą bei pripažinimą;

33. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ĮŽANGA

ES yra apie 23 mln. mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), jos sudaro 99 proc. įmonių.

Visose MVĮ dirba apie 75 mln. žmonių (tai sudaro 70 proc. bendro ES darbo vietų skaičiaus). 
Be to, 2002–2010 m. 85 proc. naujų darbo vietų ES buvo sukurta MVĮ. Šie duomenys rodo 
MVĮ svarbą ES ekonomikai, taip pat kaip svarbu politikos formuotojams ieškoti galimybių 
panaudoti šio sektoriaus dinamiškumą siekiant daugiau naudos ES visuomenei. Europos 
verslininkų potencialas bus stiprinamas ir ES ekonomika vėl pradės augti tik tuomet, jei ES 
pavyks pagerinti MVĮ konkurencingumą ir drauge patvirtinti priemones, kuriomis būtų galima 
sumažinti MVĮ patiriamą administracinę naštą. 

Pramonės vaidmuo Europos ekonomikai yra labai svarbus. Gamybos pramonėje sukuriama 
25 proc. Europos Sąjungos privačiojo sektoriaus darbo vietų ir tai sudaro 80 proc. 
privačiajame sektoriuje vykdomų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros.

Pranešėjo manymu, Komisijos dokumentai, kuriais grindžiamas šis pranešimas, t. y. ataskaita 
dėl MVĮ tenkančios reglamentavimo naštos mažinimo ir du Komisijos komunikatai, kurių 
vienas yra dėl MVĮ tarptautinimo, o kitas – dėl Europos konkurencingumo8, yra teigiamas ir 
nuoseklus žingsnis į priekį siekiant išbristi iš 2008 m. ekonomikos krizės. Šis pranešimas savo 
iniciatyva turės tris dalis, kurių kiekviena bus susijusi su vienu iš minėtų konkrečių Komisijos 
pasiūlymų. 

PRAMONĖS IR MVĮ KONKURENCINGUMO GERINIMAS

Visi pritaria, kad ES, norėdama atsigauti po krizės, turėtų gerinti visų dydžių ES įmonių 
konkurencingumą. Tam reikia naujoms idėjoms ir naujoms verslo įmonėms palankios 
aplinkos. Tokia verslui palanki aplinka Europoje nėra gerai išplėtota dar ir todėl, kad 
valstybių narių pramonės politika labai skiriasi. Vis dėlto tikrovė tokia, kad labai svarbu ir 
būtina pasiekti tvarų augimą ir atgaivinti ekonomiką, kaip to reikalaujama strategijoje 
„Europa 2020“, valstybės narės turi nuosekliai ir koordinuotai vykdyti pramonės politiką bei 
įgyvendinti esminius ES pramonės sistemos struktūrinius pokyčius. 

Komisijos komunikatas „Pramonės politika. Konkurencingumo gerinimas“ – nauja metinė 
iniciatyva, skirta konkrečiai valstybių narių konkurencingumui. Jame pateikiamos kai kurios 
mintys dėl galimų veiksmų ES lygmeniu ir siekiama nustatyti sritis, kuriose būtina ryški 
pažanga siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. Šios sritys yra: 1) struktūriniai ekonomikos 
pokyčiai; 2) pramonės šakų novatoriškumas; 3) tvarumas ir tausus išteklių naudojimas; 
4) verslo aplinka; 5) bendroji rinka ir mažosios ir vidutinės įmonės.

                                               
8 Komunikatas „Pramonės politika. Konkurencingumo gerinimas“.
Komunikatas „Smulkusis verslas dideliame pasaulyje – nauja partnerystė, kuria MVĮ padedama pasinaudoti 
pasaulinėmis galimybėmis“.
Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „Mažosioms ir vidutinėms įmonėms tenkančios 
reglamentavimo naštos mažinimas.  ES reglamentavimo sistemos pritaikymas labai mažų įmonių poreikiams“.
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Pranešėjas palankiai vertina šį Komisijos komunikatą ir pritaria pripažįstamam pagrindiniam 
gamybos pramonės vaidmeniui siekiant tvaraus Europos Sąjungos augimo ir užimtumo ES, 
kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“ ir komunikate dėl integruotos Europos pramonės 
politikos. Pranešėjas pritaria bendrai Komisijos komunikate išdėstytai nuomonei, tačiau jis 
būtų labiau norėjęs, kad Komisijos dokumente būtų buvusi išsamiau aptarta konkurencingumo 
patikros koncepcija ir paskesnis pramonei įtakos turinčių teisės aktų vertinimas. 

Pranešėjo nuomone, ES turėtų investuoti į programas, kuriomis turėtų būti siekiama sudaryti 
sąlygas Europos piliečių verslumo galimybėms kaip užimtumo alternatyvai, visų pirma tai 
taikant jaunimui, moterims ir migrantams. Tik verslumo kultūros išplėtimas ES ir didesnio
žmonių skaičiaus pritraukimas į verslo pasaulį ad hoc programomis ir skatinamosiomis 
priemonėmis, pvz., MVĮ palankiomis apmokestinimo sistemomis ir mokestine nauda, galėtų 
padėti žmonėms įveikti nesėkmės baimę ir padrąsinti pradėti savo verslą arba jį plėsti. Tai 
savaime kurs naujas darbo vietas, rasis daugiau inovacijų, ekonomiškai stiprės visos įmonės, 
nesvarbu, ar tai būtų pramonės, paslaugų ar į socialinės srities įmonės. Būtent to reikia 
Europai.

„SMULKUSIS VERSLAS DIDELIAME PASAULYJE“

Tik 25 proc. ES MVĮ vykdė aktyvią tarptautinę veiklą bendrojoje rinkoje ir tik 13 proc. iš jų 
vykdo aktyvią tarptautinę veiklą už ES ribų. Kadangi Europos Sąjungai reikia rasti naujų 
augimo galimybių, siekiant užtikrinti ES piliečių užimtumą ir gerovę, ES turėtų skatinti MVĮ 
plėsti savo veiklą tarptautiniu mastu. Galimybių verslui augti už ES ribų ir ypač naujose 
kylančios ekonomikos šalyse yra daug, nors neturėtų būti pervertinamos neišnaudotos 
Europos MVĮ galimybės plėsti veiklą tarptautiniu mastu, nes daugelis mažųjų įmonių yra 
susijusios su vietinės reikšmės verslu. 

Vienos iš priežasčių, kodėl daugelis MVĮ nepasinaudoja proga plėsti savo veiklą už ES ribų, –
esama labai daug kliūčių, su kuriomis susiduria MVĮ mėgindamos patekti į pasaulinę rinką. 
Sudėtingos muitinės veiklos taisyklės, neaiškūs techniniai reglamentai ir standartai, 
informacijos, kaip patekti į rinką, trūkumas, sunkumai nustatant galimus vartotojus ir randant 
tinkamus partnerius – tai tik keletas išvardytų kliūčių. 

Todėl MVĮ ekonominės veiklos už ES ribų skatinimas ir rėmimas yra svarbi bendros Europos 
Sąjungos konkurencingumo strategijos dalis, kaip tai nurodyta 2020 m. Europos 
pavyzdiniame komunikate dėl integruotos pramonės politikos, taip pat persvarstytame 
Smulkiojo verslo akte Europai. Komisijos komunikatu siekiama nustatyti naują strategiją, 
padėsiančią sudaryti sąlygas MVĮ veikti vienodomis sąlygomis už ES ribų esančiose rinkose. 

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlyme išdėstytai strategijai ir daugeliui komunikate 
numatytų veiksmų, tačiau yra įsitikinęs, kad siekdama dirbti veiksmingiau Komisija turėtų 
spręsti tarptautinimo klausimą abiem plotmėmis, t. y. eksporto ir importo aspektu, o 
pastarajam aspektui Komisijos dokumente skiriama per mažai dėmesio. 

Visų pirma pranešėjas pritaria Europos įmonių tinklo (EĮT) taikymo apimties bei naudojimosi 
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juo išplėtimui ir sukūrimui daugiakalbio internetinio portalo, kuriame būtų teikiama konkreti 
informacija apie prioritetines rinkas kartu pateikiant išsamią informaciją apie įvairias galimas 
paramos paslaugas. Vis dėlto pagrindinis jo rūpestis yra siekis užtikrinti, kad ES ir valstybių 
narių lygmenimis turimos priemonės būtų koordinuojamos ir nedubliuotų viena kitos. 
Racionalizuoti viešųjų lėšų išlaidas iš tikro svarbu būtent dabar.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą rengti 
daugelio vietinių, regioninių, nacionalinių ir Europos paramos sistemų apžvalgą. Pranešėjas 
taip pat mano, kad apžvalga bus veiksminga tik tada, kai per ją bus įvertintos esamos paramos 
sistemos, o ne vien analizuojama, kokios jos yra. 

Du svarbūs strategijos aspektai yra MVĮ informavimas ir MVĮ tarpusavio sąveika, šiuos 
veiksmus reikėtų toliau stiprinti, jeigu ES tikrai nori aktyvesnio Europos MVĮ dalyvavimo 
pasaulinėje rinkoje. Todėl pranešėjas pritaria minčiai gerinti esamus ir kurti naujus MVĮ 
bendradarbiavimo ir partnerystės su kitais partneriais ir tarpusavyje būdus. 

Pranešėjas norėtų, kad Komisija toliau vykdytų ir stiprintų programą „Erasmus jauniesiems 
verslininkams“ ir išnagrinėtų galimybę sukurti naują programą, kuri suteiktų gabiems 
verslininkams galimybę įgyti patirties už ES ribų esančiuose kompetencijos centruose. 

ADMINISTRACINĖ NAŠTA

2007 m. Komisija ėmėsi svarbių veiksmų paprastinant ES teisės aktus, tuo buvo siekiama iki 
2012 m. 25 proc. sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą. Ši priemonė buvo labai 
sėkminga, nes tokia našta iš tikrųjų buvo sumažinta 33 proc., gerokai viršijant 25 proc. tikslą.

2011 m. pagal Pirmininko J. M. Barroso pasiūlymą, kuriam 2011 m. birželio mėn. pritarė 
Europos Vadovų Taryba, Komisija praėjo naują ES acquis patikrinimą, siekiant įgyvendinti 
principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“ ir nustatyti kitas išimtis MVĮ, visų pirma 
labai mažoms įmonėms, arba dar labiau sumažinti joms tenkančią naštą. Atsižvelgdamas į šias 
aplinkybes, pranešėjas primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti naują plataus užmojo naštos 
mažinimo tikslą.

Pranešėjas pažymi principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ svarbą ir būtinybę 
nustatyti konkrečias priemones, kuriomis būtų siekiama sumažinti MVĮ, visų pirma labai 
mažoms įmonėms, tenkančią reglamentavimo naštą. Jis siūlo sukurti atskirą tvarką pastarosios 
kategorijos įmonėms, kuri būtų sudedamoji MVĮ tyrimo dalis. Visuotinės išimties požiūris 
savaime nelaikomas tinkamu. Kalbant apskritai, pranešėjas mano, kad dabartinės MVĮ 
apibrėžties įvertinimas neturėtų paskatinti daug apibrėžties pakeitimų (konkrečiai dėl darbo 
vietų ribinio dydžio). Bet kokie pakeitimai galėtų skatinti didesnį lankstumą ir kliūčių augti 
mažinimą. Be to, MVĮ tyrimas, kuris pats savaime yra geras sumanymas, tikrovėje 
nepasitvirtino, nes Komisija jį taiko nenuosekliai. Be to, tik kelios valstybės narės įtraukė jį į 
savo nacionalinio lygmens sprendimų priėmimo procesą. Todėl pranešėjas mano, kad turėtų 
būti nustatyti minimalūs sisteminio MVĮ tyrimų taikymo nacionaliniu lygmeniu reikalavimai. 

IŠVADA
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Trys Komisijos dokumentai yra svarbus žingsnis siekiant nuoseklesnės ir geriau koordinuotos 
Europos MVĮ politikos. Juose sprendžiamos skirtingos MVĮ trukdančios pasinaudoti visomis 
savo galimybėmis problemos. Komisija turi įgaliojimus skatinti valstybes nares ir ji turėtų 
atlikti Europos koordinatoriaus vaidmenį. Pranešėjas yra įsitikinęs, kad Komisija pasirinko 
teisingą būsimų veiksmų kryptį, tačiau jis tikisi, kad naujos strategijos bus įgyvendintos kiek 
įmanoma greičiau. Tiesą sakant, Europos ekonomika atkuriama pernelyg lėtai ir MVĮ reikia, 
kad ES greičiau imtųsi priemonių.


