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B7-0000/2013

Europos Parlamento rezoliucija „Veiksmų planas „Verslumas 2020“. Verslumo dvasios 
Europoje atkūrimas“
(2013/2532(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl veiksmų plano „Verslumas 2020“ ir 
verslumo dvasios Europoje atkūrimo (O–0000/2013 – B7-0000/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

I. Verslumo dvasia ir verslumo ugdymas

1. primena, kad ekonominiai ir verslumo gebėjimai ir įgūdžiai priklauso bendrajai 
kompetencijai mokymosi visą gyvenimą srityje ir kad dėl mažo ekonomikos augimo ir 
didelio bedarbių, visų pirma jaunimo, skaičiaus reikia ryžtingų trumpalaikių ir vidutinės 
trukmės verslumo skatinimo priemonių;

2. pripažįsta valstybių narių kompetenciją ekonominio ir verslumo ugdymo srityje; mano, 
kad ES iniciatyvomis būtų galima prasmingai remti valstybes nares, kai jos naudojasi šia 
kompetencija, ir kad tai turėtų būti daroma;

3. yra susirūpinęs dėl to, kad mažėja ES piliečių, kurie svarsto galimybę dirbti savarankiškai, 
skaičius; mano, kad ES ir valstybės narės turi užsibrėžti konkrečius tikslus, kad verslumas, 
kaip alternatyva samdomam darbui, vėl taptų patrauklesnis;

4. palankiai vertina Komisijos pasiūlytas verslumo ugdymo priemones ir iniciatyvas ir ragina 
valstybes nares jas greitai įgyvendinti;

5. laiko MVĮ atstovų tinklą pagrindiniu forumu, kuriame būtų galima keistis geriausia 
praktika ir įvertinti pažangą, padarytą ją taikant;

6. palankiai vertina planuojamą taikyti jaunimo garantijų sistemą ir pasirengimą skirti jai 
pakankamą finansavimą; pabrėžia numatytų priemonių svarbą skatinant verslumą ir 
verslumo ugdymą, nes jomis siekiama tvaraus užimtumo ir jos nesukelia beveik jokio 
savaimingumo efekto;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti programą „Erasmus jauniems 
verslininkams“ ir, kur to reikia, įsteigti daugiau nacionalinių kontaktinių punktų; siūlo 
geriau išnaudoti esamą Europos įmonių tinklo struktūrą; mano, kad reikėtų siekti tikslo 
per metus organizuoti 10 000 mainų; 

8. siūlo, kad valstybėms narėms būtų sudaryta galimybė teikti paraiškas gauti papildomų 
lėšų trumpalaikėms priemonėms, pvz., paramai ir konsultacijoms steigiant įmonę, 
finansuoti iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo;

9. siūlo glaudžiau susieti esamas ir būsimas verslumo skatinimo priemones, pvz., Europos 
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socialinį fondą, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, jaunimo 
garantijų sistemą ir programą „Erasmus jauniems verslininkams“, kad nacionaliniu ir 
vietos lygmenimis būtų galima teikti paskatas ir užtikrinti sąveiką;

10. tikisi, kad būsima Komisija, laikydamasi savo įgaliojimų, kaip vienam iš pagrindinių 
klausimų skirs dėmesį verslumo skatinimui ir ugdymui ir sukurs partnerystės sistemą, 
pagal kurią valstybes nares bus galima vertinti atsižvelgiant į jų padarytą pažangą, be kita 
ko, vadovaujantis šiais kriterijais:

a. struktūrinių fondų lėšų, kuriomis buvo pasinaudota verslumo ugdymui skatinti, suma; 

b. žmonių, kurie dalyvauja taikant verslumo priemones pagal jaunimo garantijų sistemą, 
skaičiumi;

c. žmonių, kurie siekia įsteigti įmonę, skaičiumi;

11. ragina valstybes nares įsipareigoti iki 2015 m. patvirtinti verslumo ugdymo įtraukimo į 
mokyklų (pradinių, vidurinių, profesinių, aukštųjų ir suaugusiųjų mokymo) mokymo 
programas strategijas; pabrėžia praktinių ir interaktyvių elementų svarbą ekonominiam ir 
verslumo ugdymui;

12. ragina iki 2018 m. įsteigti atskirą žinių ir inovacijos bendriją (ŽIB) „Verslumo kultūra ir 
verslumo ugdymas“ prie Europos inovacijos ir technologijos instituto, kad būtų galima 
kurti naujoviškas verslumo ugdymo nuo vaikystės koncepcijas ir paskatas įmonėms labiau 
įsitraukti į šią sritį;

II. Verslo aplinka ir pagrindinės sąlygos

13. palankiai vertina Komisijos pasiūlytas su šuo ramsčiu susijusias priemones ir primena 
atitinkamus Europos Parlamento sprendimus, pateiktus 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje 
„Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės“ ir 2013 m. 
vasario 5 d. rezoliuciją „Geresnės galimybės MVĮ gauti finansavimą“;

14. palankiai vertina Komisijos pastangas pagerinti apmokestinimo sąlygas perduodant verslą; 
mano, kad reikia pagerinti naujoviškų finansavimo formų, kaip antai grupių arba verslo 
rėmėjų (vadinamųjų verslo angelų) vykdomas finansavimas, apmokestinimo sąlygas; 

15. mano, kad pasiūlytomis administracinės naštos mažinimo priemonėmis papildomi 
Smulkiojo verslo akto principai; apgailestauja, kad veiksmų plane nepaminėtos svarbios 
iniciatyvos, pvz., priemonės, skirtos vadinamajam MVĮ tyrimui nacionaliniu lygmeniu 
atlikti, arba būsimas aukšto lygio administracinės naštos mažinimo grupės darbas; ragina, 
kad MVĮ atstovai Komisijos tarnybose koordinuotų dešimt svarbiausių palaikomųjų 
priemonių;

16. pabrėžia laisvųjų profesijų svarbą verslumui Europoje; palankiai vertina Komisijos 
ketinimą sudaryti darbo grupę, skirtą laisvųjų profesijų ypatumams ir poreikiams 
nagrinėti; ragina parengti Europos laisvųjų profesijų chartiją;

17. reikalauja iš esmės padidinti daugiametėje finansinėje programoje (DFP) Įmonių 
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konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programai (COSME), ypač finansinėms 
priemonėms, numatytas lėšas;  reikalauja, kad pagal DFP ir toliau būtų taikomos 
mikrofinansavimo programos (pvz., programos Progress, JASMINE (Bendrieji veiksmai 
mikrofinansų įstaigoms Europoje remti));  

18. pabrėžia, kad norint steigti naujas įmones nepaprastai svarbios lanksčios finansavimo 
alternatyvos. Pabrėžia, kad turi būti panaikinta mokestinė nuosavo ir skolinto kapitalo 
diskriminacija ir kad turi būti nustatyta neapmokestinama akcinio kapitalo dalis; 

III. Verslininkai kaip pavyzdžiai. Pasiekti konkrečias tikslines grupes

19. pritaria tam, kad numatyta minėti „ES verslumo dieną“, skirtą visų pirma žiniasklaidai; šią 
dieną turėtų būti primenama apie ES verslo sėkmę ir ekonominiu, ir socialiniu požiūriu;

20. pabrėžia didelį moterų kaip verslininkių potencialą ir ragina Komisiją pateikti patikimus 
duomenis, kad būtų galima geriau įvertinti esamus teisės aktus ir pašalinti galimas kliūtis 
verslininkėms;

21. pabrėžia, kad tai, jog nepripažįstami užsienio mokyklų ir profesinių mokyklų diplomai, 
yra esminė kliūtis migrantams steigti įmonę, todėl reikalauja greitai susitarti dėl 
Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo;

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


