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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) — konkurētspēju un uzņēmējdarbības 
iespējām

(2012/2042(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu hartu, ko Eiropadome pieņēma 2000. gada 
19. un 20. jūnijā sanāksmē Feirā,

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, 
mazo un vidējo uzņēmumu definīciju1,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 14. oktobra paziņojumu „Rūpniecības politika —
konkurētspējas uzlabošana” (COM(2011) 0642),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 9. novembra paziņojumu „Mazi uzņēmumi, liela 
pasaule — jaunas partnerattiecības, lai palīdzētu MVU izmantot globālās iespējas” 
(COM(2011) 0702),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. novembra ziņojumu „Regulatīvā sloga mazināšana 
MVU — ES regulējuma pielāgošana mikrouzņēmumu vajadzībām” (COM(2011) 0803),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. februāra paziņojumu „Pārskats par „Eiropas mazās 
uzņēmējdarbības aktu”” (COM(2011) 0078),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu —
Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos — Kopīgiem spēkiem 
uz jaunu izaugsmi” (COM(2011) 0206),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010) 2020),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 30. novembra priekšlikumu Regulai, ar ko izveido 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (2014.–
2020. gadam)2,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada ziņojumu par konkurences politiku (COM(2011) 0642),

– ņemot vērā 2011. gada 16. februāra rezolūciju par nākamajā plānošanas periodā mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) finansiālajam atbalstam paredzēto ES instrumentu 
pārskatīšanas praktiskajiem aspektiem3,

– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par rūpniecības politiku globalizācijas 

                                               
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.
2 COM(2011) 0834
3 P7_TA(2011)0057
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laikmetā4,

– ņemot vērā 2011. gada 12. maija rezolūciju par Mazās uzņēmējdarbības akta 
pārskatīšanu5,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas un Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

A. tā kā 25 % ES MVU ir bijuši starptautiski aktīvi vienotajā tirgū, bet tikai 13 % ir bijuši 
starptautiski aktīvi ārpus ES robežām; tā kā tikai 24 % mikrouzņēmumu eksportē preces 
un pakalpojumus salīdzinājumā ar 38 % mazo uzņēmumu un 53 % vidējo uzņēmumu;

B. tā kā gandrīz trešdaļa administratīvā sloga, ko rada ES tiesību akti, izriet no neefektīvas 
īstenošanas valsts līmenī, kas nozīmē, ka, ja dalībvalstis efektīvāk transponētu ES tiesību 
aktus, būtu iespējams ietaupīt līdz EUR 40 miljardiem6;

C. tā kā laikā no 2002. līdz 2010. gadam 85 % no visām jaunajām darbavietām ES radīja 
MVU, jo īpaši jaunie uzņēmumi; tā kā 32,5 miljoni cilvēku ES ir pašnodarbināti;

D. tā kā rūpniecībai Eiropas ekonomikā ir liela nozīme un ražojošā rūpniecība ES privātajā 
sektorā rada 25 % darbavietu, kā arī nodrošina 80 % privātās pētniecības un izstrādes,

1. „Mazi uzņēmumi, liela pasaule”

1. uzsver vajadzību novērst MVU tirgus nepilnības, piemēram, ierobežotu finanšu un 
cilvēkkapitālu, kā arī organizatoriskos resursus; atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija cenšas 
veicināt un atbalstīt MVU ekonomisko darbību ārvalstu tirgos gan ES, gan ārpus tās 
robežām;

2. uzsver ārkārtīgi lielo MVU daudzveidību un to, ka ir pienācīgi jānošķir dažādi 
uzņēmējdarbības gadījumi un vajadzības;

INFORMĀCIJA MVU

3. mudina Komisiju pirms 2012. gada beigām sākt paziņojumā paredzētā daudzvalodu 
portāla darbību; uzskata, ka portālam būtu jābūt viegli pieejamam un lietotājiem 
draudzīgam, turklāt tā saturam nevajadzētu pārklāties ar jau pastāvošo portālu saturu;

4. pauž pārliecību, ka Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir efektīvs instruments, lai sniegtu 
atbalstu MVU iekļūšanai tirgos ES un ārpus tās robežām; tomēr piekrīt, ka ir vajadzīgs 

                                               
4 P7_TA(2011)0093
5 P7_TA(2011)0235
6 „Situāciju Eiropā var uzlabot” — ziņojums par labāko praksi dalībvalstīs, lai īstenotu ES tiesību aktus, radot 
iespējami mazāku birokrātisku slogu; ziņojumu sagatavoja Augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto personu grupa 
ar administratīvo slogu saistītiem jautājumiem 2011. gada 15. novembrī.
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jauns Eiropas Biznesa atbalsta tīkla pārvaldības modelis, lai radītu sinerģijas ar 
pastāvošajām struktūrām, kuras vada valsts vai ieinteresēto pušu organizācijas, nolūkā 
palielināt efektivitāti un nodrošināt vajadzībām pielāgotu atbalstu;

5. pauž pārliecību, ka Eiropas Biznesa atbalsta tīkls kļūs par pirmo aģentūru, kuru ES izvēlas 
MVU, tikai tad, ja tiks nostiprināta to veidojošo organizāciju darbība un pārvaldība un 
uzlabota informētība par tā sniegtajiem atbalsta pakalpojumiem;

ATBALSTA PAKALPOJUMU NOTEIKŠANA

6. piekrīt, ka atbalsta programmas, kuras finansē ar valsts līdzekļiem, būtu jāīsteno pēc 
iespējas rentablāk, jo īpaši laikā, kad ES ekonomika vēl aizvien atgūstas no smagākās
krīzes, ar ko tā ir saskārusies desmitgažu laikā;

7. atzinīgi vērtē to, ka daudzām vietējām, reģionālajām, valsts un Eiropas atbalsta shēmām 
piemēro „noteikšanas uzdevumu”; uzskata, ka šajā uzdevumā būtu jāiekļauj pastāvošo ES 
shēmu efektivitātes novērtējums; uzskata, ka uzskaitījums būtu jāveic, ievērojot regulārus 
starplaikus, un jāizmanto kā pamats kritēriju un rezultātu apkopojuma sistēmā;

8. gaida, ka līdz 2012. gada beigām tiks iesniegti konkrēti priekšlikumi ES atbalsta shēmu 
racionalizēšanai un saskaņošanai, kā arī pēc iespējas labāku sinerģiju izveidošanai ES 
MVU, ja iespējams, pamatojoties uz pastāvošajām struktūrām, neradot lieku konkurenci ar 
valsts organizācijām;

ATBALSTS ES KOPĀM UN TĪKLIEM

9. atbalsta ierosinājumu uzlabot sadarbību dažādām uzņēmējdarbības apvienībām, 
tirdzniecības palātām un citiem privātiem dalībniekiem, kuri ir aktīvi valstīs ārpus ES;

10. uzskata, ka būtu jāveicina kopuzņēmumu izveide un citi partnerības nolīgumi MVU vidū 
vai ar MVU līdzdalību kā stratēģija, lai iekļūtu jaunos tirgos, attīstītu tiešo ieguldījumu 
projektus trešās valstīs un piedalītos konkursos; aicina Komisiju mobilizēt resursus, lai 
veicinātu šādu starptautisku sadarbību;

TURPMĀKIE PASĀKUMI

11. iesaka Komisijai apsvērt visas ar starptautiskas darbības veicināšanu saistītās dimensijas, 
proti, eksportēšanu un importēšanu; norāda, ka paziņojumā šī otrā dimensija nav 
pietiekami uzsvērta;

12. aicina racionāli izmantot COSME programmai piešķirto budžetu un īpaši uzsver vajadzību 
turpināt uzlabot MVU piekļuvi finansējumam; aicina vienkāršot un racionalizēt dažādos 
Kopienas instrumentus, kas attiecas uz piekļuvi kredītam vai riska kapitālam, jo īpaši 
saistībā ar MVU, kuriem ir starptautiska mēroga plāni;

13. norāda uz kvalificētu un izglītotu uzņēmēju nozīmi starptautiskās uzņēmējdarbības 
problēmu pienācīgai risināšanai; aicina Komisiju atbalstīt programmu „Erasmus
jaunajiem uzņēmējiem” un izskatīt iespēju izveidot programmu „Erasmus Mundus
uzņēmējiem”, lai sniegtu iespēju talantīgiem uzņēmējiem iegūt pieredzi un veidot tīklus ar 
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izcilības centriem ārpus ES;

14. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par Eiropas standartizācijas sistēmas pārskatīšanu; 
uzsver vajadzību izveidot visaptverošāku starptautisko standartu sistēmu, lai nodrošinātu 
savstarpēju izmantojamību un samazinātu šķēršļus, kas kavē MVU attīstīšanos 
starptautiskā mērogā;

15. uzsver, ka vienkāršs un efektīvs intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) režīms ir svarīgs, lai 
veicinātu MVU attīstīšanos starptautiskā mērogā; uzskata, ka MVU ir vajadzīga efektīva 
IĪT aizsardzība, lai veicinātu jaunu tehnoloģiju attīstību kā pamatu to starptautiskā mēroga 
darbībai; 

2. Administratīvais slogs

Reglamentējoša pieeja

16. atzinīgi vērtē 2012. gada mērķa sasniegšanu saistībā ar administratīvā sloga 
samazināšanu; mudina Komisiju ierosināt jaunu un vērienīgu samazināšanas mērķi 
saskaņā ar principu „vispirms domāt par mazākajiem”;

17. uzsver savu vilšanos saistībā ar Komisijas virspusēji un nekonsekventi piemēroto MVU 
testu; pieprasa, lai MVU tests kā ietekmes novērtējuma pastāvīgs elements tiktu veikts 
sistemātiski; aicina Komisiju noskaidrot, kāpēc attiecībā uz datu aizsardzības paketi nav 
veikts pienācīgs MVU tests;

18. uzskata, ka koncepcija, kas ietver pēc noklusējuma veiktu mikrouzņēmumu izslēgšanu no 
visiem ierosinātajiem tiesību aktiem, nav atbilstošs instruments; tā vietā aicina kā 
neatņemamu MVU testa daļu izveidot mikrodimensiju, kurā sistemātiski novērtētu visas 
pieejamās iespējas, piemēram, izslēgšanu no darbības jomas vai individuāliem 
noteikumiem, pagarinātus pārejas periodus vai atvieglotu režīmu;

19. mudina uzlabot ES tiesību aktu transponēšanas efektivitāti valsts tiesību aktos; aicina 
Komisiju apsvērt lielāka skaita likumdošanas priekšlikumu iesniegšanu regulu veidā; 
aicina Komisiju novērtēt, cik lielā mērā „kontrolsarakstu par pienācīgu ES tiesību aktu 
īstenošanu”7 iespējams ieviest kā prasību;

20. mudina valdības piemērot pieeju „izpildi vai paskaidro” līdzīgi, kā tas tiek darīts attiecībā 
uz korporatīvās vadības noteikumiem; uzsver, ka atbilstīgi šai pieejai valdībām būtu 
pienācīgi jāpamato tādu noteikumu ieviešana, kas papildina ES tiesību aktos paredzētos 
noteikumus; 

21. pauž nožēlu, ka tikai dažas dalībvalstis savos valsts lēmumu pieņemšanas procesos ir 
iekļāvušas MVU testu; aicina Komisiju iesniegt obligātās prasības sistemātiskai MVU 
testu izpildei valsts līmenī;

22. transponējot tiesību aktus, aicina nostiprināt MVU sūtņu tīkla nozīmi saziņā un 
koordinēšanā starp dalībvalstīm un valsts un Eiropas līmeni; aicina MVU sūtņus 

                                               
7 atbilstoši Augsta līmeņa grupas ar administratīvo slogu saistītiem jautājumiem ieteikumam
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nodrošināt savu neatkarību no atsevišķām ministrijām vai ģenerāldirektorātiem un aktīvi 
iesaistīties MVU testa procedūrās;

MVU definīcija

23. ņem vērā pašreizējo novērtējumu MVU definīcijai, kura jau aptver vairāk nekā 99 % 
Eiropas uzņēmumu; uzsver, ka visu pārmaiņu mērķim vajadzētu būt elastības 
palielināšanai un izaugsmes šķēršļu ierobežošanai (piemēram, pagarinot pārejas periodus 
līdz 3 gadiem), apgrozījuma un bilances robežvērtību pielāgošanai ekonomiskajai 
izaugsmei, kā arī katras apakškategorijas diferencētākas novērtēšanas atļaušanai;

24. atzīst plānus par atsevišķas starpkategorijas (vidēja apmēra kapitāla) izveidi uzņēmumiem, 
kuros strādā līdz 1000 darbinieku; uzstāj, ka neviena šāda jauna kategorija nedrīkst 
mazināt MVU definīcijas efektivitāti un ka tās būtu jāpiemēro ierobežotā skaitā jomu, 
piemēram, saistībā ar piekļuvi finansējumam pētniecībai un izstrādei vai starptautisko 
darbību;

Turpmākie pasākumi

25. uzsver vienoto tirgu kā galveno instrumentu iespējami labākas vides radīšanai MVU;  
pauž nožēlu par to, ka daudzās jomās tas vēl joprojām nepastāv, jo īpaši attiecībā uz tā 
digitālo dimensiju; aicina Komisiju veicināt digitālā vienotā tirgus īstenošanu līdz 
2015. gadam, likt dalībvalstīm piemērot spēkā esošos tiesību aktus un iesniegt jaunus 
priekšlikumus par jomām, kurās iekšējā tirgus tiesību akti vēl nav pieņemti;

26. mudina Komisijas ģenerālsekretariātu sadarbībā ar uzņēmējdarbības apvienībām un citām 
ieinteresētajām pusēm Komisāru kolēģijā izveidot ikgadēju apbalvojumu, lai godinātu 
deputātu, kurš visefektīvāk ir piemērojis principu „vispirms domāt par mazākajiem”;

3. Rūpniecības un MVU konkurētspējas uzlabošana

27. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Eiropas rūpniecības nozaru konkurētspējas 
uzlabošanu; pauž nožēlu par to, ka nav minēta ne konkurētspējas pārbaudes koncepcija, ne 
to tiesību aktu ex-post novērtēšana, kas ietekmē rūpniecību; aicina Komisiju regulāri ziņot 
par šajā jomā gūtajiem panākumiem;

28. atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija dažādās stratēģijās un paziņojumos ir atzinusi ražošanas 
nozares nozīmi ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanā ES; atkārto, ka ir 
vajadzīga integrēta rūpniecības politika, kuras pamatā ir sociālās tirgus ekonomikas 
principi;

29. uzskata, ka izeju no ekonomikas krīzes var nodrošināt tikai uzņēmējdarbība un MVU 
izaugsme; uzsver jauniešu, sieviešu un migrantu uzņēmējdarbības iespēju jautājuma 
risināšanu;

30. mudina dalībvalstis īstenot vērienīgas, ar stimuliem pamatotas programmas, lai turpinātu 
veicināt uzņēmējdarbību; aicina nodrošināt to, lai šādās programmās tiktu iekļauti 
pasākumi, kas uzlabo piekļuvi finansējumam, lai tiktu atvieglotas administratīvās prasības 
un skolu programmās plašāk iekļautu ar uzņēmējdarbību saistītas mācības;  
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31. aicina Komisiju sagatavot plānu par konkurētspējīgu MVU aplikšanu ar nodokļiem, 
mudinot dalībvalstis pielāgot savas nodokļu sistēmas, lai samazinātu ar darbaspēka algu 
nesaistītus izdevumus jaunajiem uzņēmumiem un ļautu šādiem uzņēmumiem paturēt 
lielāku savas peļņas daļu atkārtotu ieguldījumu veikšanai; iesaka plānu pamatot uz 
paraugpraksi un iekļaut eksperimentālos projektus;

32. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt konkrētus pasākumus, lai Eiropā atbalstītu sociālo 
uzņēmējdarbību, jo īpaši uzlabojot piekļuvi valsts un privātajam finansējumam un 
pilnveidojot kvalificēto darbinieku mobilitāti un atzīšanu;

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

ES darbojas aptuveni 23 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kas veido 99 % no 
kopējā uzņēmumu skaita.

MVU kopā nodarbina aptuveni 75 miljonus cilvēku (70 % no kopējā darbavietu skaita ES). 
Turklāt laikā no 2002. līdz 2010. gadam 85 % jauno darbavietu, kas tika radītas ES, 
nodrošināja MVU. Šie dati apliecina MVU ietekmi uz ES ekonomiku un uzsver to, cik 
svarīgi, lai politikas veidotāji meklētu iespējas, kā izmantot nozares dinamiku nolūkā sniegt 
lielākus ieguvumus ES sabiedrībai. Tikai tad, ja ES spēs nostiprināt MVU konkurētspēju un 
vienlaikus pieņems pasākumus, kas varēs samazināt administratīvo slogu, ar ko saskaras 
MVU, tiks uzlabotas Eiropas uzņēmēju iespējas un panākta ES ekonomikas atgriešanās uz 
izaugsmes ceļa. 

Rūpniecībai Eiropas ekonomikā ir būtiska nozīme. Ražojošā rūpniecība rada 25 % darbavietu 
Eiropas Savienības privātajā sektorā un nodrošina 80 % privātās pētniecības un izstrādes.

Komisijas dokumentus, kuri ir šā ziņojuma pamatā, proti, ziņojumu par regulatīvā sloga 
mazināšanu MVU un abus Komisijas paziņojumus — vienu par MVU starptautiskās darbības 
veicināšanu un otru par Eiropas konkurētspēju8, — referents uzskata par pozitīviem un 
saskanīgiem pasākumiem ceļā uz atgūšanos no 2008. gada ekonomikas krīzes. Pašiniciatīvas 
procedūra tiks iedalīta trīs daļās, un katra no tām attieksies uz vienu no iepriekš minētajiem 
konkrētajiem Komisijas priekšlikumiem. 

RŪPNIECĪBAS UN MVU KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANA

Visas iesaistītās puses plaši atzīst faktu, ka, ja ES vēlas atgūties no krīzes, tai ir jāuzlabo visu 
izmēru ES uzņēmumu konkurētspēja. Lai tas notiktu, šiem uzņēmumiem ir vajadzīga vide, 
kas sekmē jaunas idejas un jaunus uzņēmējdarbības pasākumus. Šāda uzņēmējdarbībai 
draudzīga vide Eiropā nav labi attīstīta arī tāpēc, ka rūpniecības politika dažādās dalībvalstīs 
ir ļoti atšķirīga. Tomēr realitāte ir tāda, ka, lai panāktu ilgtspējīgu izaugsmi un sniegtu 
grūdienu ekonomikai, kā paredzēts stratēģijā „Eiropa 2020”, svarīgs un vajadzīgs elements ir 
saskanīga un saskaņota dalībvalstu rūpniecības politika, kā arī dziļas strukturālās pārmaiņas 
ES rūpniecības politikā. 

Komisijas paziņojuma „Rūpniecības politika — konkurētspējas uzlabošana”, kas ir jauna 
ikgadēja iniciatīva, kurā īpaša uzmanība ir pievērsta dalībvalstu konkurētspējai un kurā ir 
ierosinātas vairākas idejas par ES līmenī īstenojamiem pasākumiem, mērķis ir noteikt jomas, 
kurās ir jāpanāk ievērojams progress ceļā uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu. 
Noteiktās jomas ir šādas: 1) ekonomikas strukturālas pārmaiņas; 2) rūpniecības nozaru 
                                               
8 Paziņojums „Rūpniecības politika — konkurētspējas uzlabošana”.
Paziņojums „Mazi uzņēmumi, liela pasaule — jaunas partnerattiecības, lai palīdzētu MVU izmantot globālās 
iespējas”.
Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam „Regulatīvā sloga mazināšana MVU — ES regulējuma 
pielāgošana mikrouzņēmumu vajadzībām”. 
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novatoriskums; 3) ilgtspēja un resursu lietderīga izmantošana; 4) uzņēmējdarbības vide; 5) 
vienotais tirgus; un 6) mazie un vidējie uzņēmumi.

Referents atzinīgi vērtē šo Komisijas paziņojumu un atzīst, ka, piemēram, stratēģijā 
„ES 2020”, kā arī paziņojumā par integrētu Eiropas rūpniecības politiku ir atzīta ražojošās 
rūpniecības centrālā nozīme ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanā Eiropas 
Savienībā. Referents piekrīt vispārējai Komisijas paziņojumā izklāstītajai pieejai, bet viņš 
būtu vēlējies, lai Komisijas dokumentā būtu labāk izstrādāta konkurētspējas pārbaudes 
koncepcija un to tiesību aktu ex-post novērtēšana, kas ietekmē rūpniecību. 

Referents uzskata, ka ES būtu jāveic ieguldījumi programmās, kuru mērķim jābūt Eiropas 
pilsoņu, jo īpaši jauniešu, sieviešu un migrantu, uzņēmējdarbības potenciāla kā faktiskas 
nodarbinātības alternatīvas jautājuma risināšanai. Tikai uzņēmējdarbības kultūras 
paplašināšana ES un lielāka cilvēku skaita piesaistīšana uzņēmējdarbības jomai, izmantojot 
ad hoc programmas un stimulus, piemēram, MVU draudzīgas nodokļu shēmas un nodokļu 
priekšrocības, varētu palīdzēt cilvēkiem pārvarēt bailes ciest neveiksmi un iegūt drosmi, lai 
sāktu uzņēmējdarbību vai to paplašinātu. Dabiskas šādas rīcības sekas būs jaunu darbavietu 
radīšana, vairāk inovāciju un lielāka visu uzņēmumu — gan to, kuri darbojas rūpniecībā, gan 
to, kuri sniedz pakalpojumus vai ir orientēti uz sociālo jomu, — ekonomiskā izaugsme. 
Eiropai ir vajadzīga šāda pieeja.

MAZI UZŅĒMUMI, LIELA PASAULE

Tikai 25 % ES MVU ir bijuši starptautiski aktīvi vienotajā tirgū, bet tikai 13 % ir bijuši 
starptautiski aktīvi ārpus ES. Tā kā ES ir jāatrod jauni izaugsmes resursi, lai nodrošinātu ES 
iedzīvotāju nodarbinātību un labklājību, tai būtu jāveicina MVU darbības attīstība 
starptautiskā mērogā. Nākotnes uzņēmējdarbības izaugsmes iespējas ārpus ES, jo īpaši 
jaunattīstības valstīs, ir lielas, tomēr daudzu mazo uzņēmumu dēļ, kuri ir piesaistīti vietējai 
uzņēmējdarbībai, nevajadzētu pārspīlēt neizmantoto starptautiskās darbības attīstības 
potenciālu Eiropas MVU sektorā. 

Viens no iemesliem, kura dēļ daudzi MVU neizmanto iespēju paplašināt savu darbību ārpus 
ES robežām, ir neskaitāmi šķēršļi, kas izrādās ļoti nogurdinoši, MVU cenšoties iekļūt 
globālajā tirgū. Sarežģīti muitas noteikumi, neskaidras tehniskās prasības un standarti, 
piekļuves trūkums tirgus informācijai, grūtības iespējamo klientu noteikšanā un piemērotu 
partneru atrašanā ir tikai daži šo šķēršļu piemēri. 

Tāpēc MVU saimnieciskās darbības veicināšana un atbalstīšana ārpus ES ir svarīga daļa 
Savienības vispārējās konkurences stratēģijā, kas izklāstīta stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatpaziņojumā par integrētu rūpniecības politiku, proti, pārskatītajā Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktā. Komisijas paziņojuma mērķis ir noteikt jaunu stratēģiju, kas palīdzēs 
radīt apstākļus, lai MVU varētu vienlīdz veiksmīgi darboties tirgos ārpus ES. 

Referents piekrīt Komisijas priekšlikumā izklāstītajai stratēģijas struktūrai un vairumam 
paziņojumā paredzēto pasākumu, bet viņš ir pārliecināts, ka, lai nodrošinātu lielāku 
efektivitāti, Komisijai būtu jāpievērš uzmanība abām starptautiskās darbības veicināšanas 
dimensijām, proti, eksportam un importam, tomēr šī otrā dimensija Komisijas dokumentā nav 
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pietiekami uzsvērta. 

Referents īpaši atbalsta Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darbības jomas un izmantojuma 
paplašināšanu un to, ka darbu ir sācis daudzvalodu tiešsaistes portāls, kuram būtu jāsniedz 
konkrēta informācija par prioritārajiem tirgiem un sīkas ziņas par dažādiem pieejamiem 
atbalsta pakalpojumiem. Tomēr viņa galvenās bažas ir par to, lai tiktu saskaņoti ES un valsts 
līmenī pieejamie instrumenti un lai netiktu pieļauta pārklāšanās. Pašlaik ir svarīgi racionalizēt 
valsts resursu tēriņus.

Šajā saistībā viņš atbalsta Komisijas priekšlikumu īstenot lielu skaitu vietējo, reģionālo, valsts 
un Eiropas atbalsta shēmu „noteikšanas uzdevumu”. Tomēr referents uzskata, ka uzdevuma 
īstenošana būs efektīva tikai tad, ja tā ietvaros tiks izvērtēta pastāvošo atbalsta shēmu 
efektivitāte, ne tikai analizēts jautājums par to, kuras ir šīs shēmas. 

Informācija MVU un sinerģijas MVU vidū ir divi svarīgi stratēģijas elementi, kas būtu 
jāizstrādā plašāk, ja ES tiešām vēlas veicināt Eiropas MVU klātbūtni globālajā tirgū. Šā 
iemesla dēļ viņš atbalsta domu par MVU un citu partneru sadarbības un partnerības esošo 
formu nostiprināšanu un jaunu sadarbības un partnerības formu radīšanu. 

Referents vēlētos, lai Komisija turpinātu īstenot un nostiprināt tādas programmas kā 
„Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, kā arī izpētītu iespēju izstrādāt jaunu programmu, kas 
talantīgiem uzņēmējiem sniegtu iespēju iegūt pieredzi izcilības centros ārpus ES. 

ADMINISTRATĪVAIS SLOGS

2007. gadā Komisija sāka svarīgu ES tiesību aktu vienkāršošanu, kuras mērķis bija laikā līdz 
2012. gadam par 25 % samazināt administratīvo slogu, ar ko saskaras uzņēmumi. Šis 
pasākums izrādījās ļoti veiksmīgs, jo faktiskais sloga samazinājums bija 33 %, ievērojami 
pārsniedzot 25 % mērķi.

2011. gadā pēc priekšsēdētāja José Manuel Barroso priekšlikuma, ko Eiropadome atzinīgi 
novērtēja 2011. gada jūnijā, Komisija ir sākusi ES tiesību aktu kopuma jaunu pārbaudi, lai 
īstenotu principu „vispirms domāt par mazākajiem” un noteiktu turpmāku atbrīvojumu vai 
sloga samazinājuma iespējas attiecībā uz MVU, jo īpaši mikrouzņēmumiem. Šajā saistībā 
referents mudina Komisiju ierosināt jaunu un vērienīgu samazināšanas mērķi.

Referents uzsver principa „vispirms domāt par mazākajiem” nozīmi un vajadzību paredzēt 
konkrētus pasākumus, lai samazinātu MVU piemēroto administratīvo slogu, jo īpaši attiecībā 
uz mikrouzņēmumiem. Attiecībā uz šo pēdējo uzņēmumu kategoriju viņš ierosina kā 
neatņemamu MVU testa daļu radīt īpašu tiem paredzētu dimensiju. Vispārēja pēc 
noklusējuma piemērota atbrīvojuma pieeja netiek uzskatīta par piemērotu. Runājot vispārīgāk, 
referents uzskata, ka pašreizējās MVU definīcijas novērtējuma rezultātiem nevajadzētu radīt 
būtiskas pārmaiņas definīcijā (jo īpaši attiecībā uz nodarbinātības sliekšņiem). Jebkuras 
pārmaiņas varētu radīt elastības un ierobežojošu šķēršļu palielināšanos. Turklāt MVU tests, 
kas pats par sevi ir laba ideja, realitātē nav apliecinājis efektivitāti, jo Komisija to nepiemēro 
konsekventi. Turklāt tikai dažas dalībvalstis to ir iekļāvušas savā valsts lēmumu pieņemšanas 
procesā. Šā iemesla dēļ referents uzskata, ka būtu jāievieš obligāti noteikumi MVU testu 
sistemātiskai piemērošanai. 
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NOBEIGUMS

Trīs Komisijas dokumenti ir svarīgs solis ceļā uz saskanīgāku un saskaņotāku Eiropas MVU 
politiku. Tajos ir izskatītas dažādas problēmas, kas kavē MVU izmantot visas to iespējas. 
Komisijai ir pilnvaras veikt ieguldījumus dalībvalstīs, un tai būtu jāveic „Eiropas 
koordinatora” uzdevums. Referents ir pārliecināts, ka Komisijas izvēlētais turpmāko 
pasākumu virziens ir pareizs, bet viņš cer, ka jaunās stratēģijas tiks īstenotas pēc iespējas 
ātrāk. Eiropas ekonomikas atlabšana norit pārāk lēni, un MVU ir vajadzīga ātrāka ES rīcība.


