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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par rīcības plānu uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: 
uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā
(2013/2532(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā jautājumus Padomei un Komisijai par rīcības plānu uzņēmējdarbības jomā 
2020. gadam: uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (O-0000/2013 –
B7-0000/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

I. Uzņēmējdarbības gars un izglītība uzņēmējdarbības jomā

1. atgādina, ka ekonomiskās un uzņēmējdarbības prasmes un spējas ir mūžizglītības galvenās 
kompetences un ka, ņemot vērā zemos izaugsmes rādītājus un bezdarba līmeni, jo īpaši 
jauniešu vidū, ir nepieciešami izlēmīgāki īstermiņa un vidēja termiņa pasākumi 
uzņēmējdarbības veicināšanai;

2. atzīst dalībvalstu kompetenci ekonomiskās un uzņēmējdarbības izglītības jomā; uzskata, 
ka ar ES iniciatīvām varētu un vajadzētu reāli atbalstīt dalībvalstis minēto kompetenču 
īstenošanā; 

3. pauž bažas par to, ka samazinās to ES iedzīvotāju skaits, kuri ir gatavi kļūt par 
pašnodarbinātajiem; uzskata, ka ES un dalībvalstīm būtu jāuzņemas īstenot konkrētus 
mērķus, lai uzņēmējdarbību atkal padarītu par pievilcīgu alternatīvu nodarbinātībai uz 
līguma pamata;

4. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātos pasākumus un iniciatīvas saistībā ar uzņēmējdarbību 
izglītības jomā un prasa dalībvalstīm tās īstenot bez kavēšanās;

5. uzskata MVU sūtņu tīklu par galveno forumu, kurā apmainās ar paraugpraksi un izvērtē 
īstenošanā gūtos panākumus; 

6. atzinīgi vērtē jauniešu nodarbinātības garantijas ieviešanu un gatavību to pietiekami 
finansiāli atbalstīt; uzsver paredzēto pasākumu nozīmi, ar kuriem paredzēts atbalstīt 
uzņēmējdarbību un izglītību uzņēmējdarbības jomā, jo to mērķis ir ilgtspējīga 
nodarbinātība un līdzekļu nelietderīgas izmantošanas iespēja ir niecīga;

7. prasa Komisijai un dalībvalstīm turpināt attīstīt programmu “Erasmus jaunajiem
uzņēmējiem” un palielināt kontaktpunktu skaitu dalībvalstīs, kurās tas nepieciešams; 
ierosina pastiprināti izmantot Eiropas Biznesa atbalsta tīkla jau esošās struktūras; uzskata, 
ka ir svarīgi pildīt mērķi 10 000 apmaiņu gadā; 

8. ierosina sniegt iespēju dalībvalstīm pieteikties uz papildu finansējumu no Globalizācijas 
fonda tādu īstermiņa pasākumu finansēšanai kā atbalsts un konsultācijas uzņēmumu 
veidošanai;



RE\935183LV.doc 3/4 PE510.647v01-00

LV

9. ierosina veidot spēcīgākus savienojumus starp tādiem pašreizējiem un turpmākajiem 
instrumentiem uzņēmējdarbības atbalstam kā Eiropas Sociālais fonds, Globalizācijas 
fonds, jauniešu nodarbinātības garantijas un programma “Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem”, lai dalībvalstu un vietējā līmenī radītu stimulus un sinerģiju;

10. pauž cerību, ka Komisijas jaunais sastāvs par savas darbības galveno tēmu izvēlēsies 
uzņēmējdarbības atbalstu un izglītību uzņēmējdarbības jomā un īstenos Eiropas 
partnerību, kas ļaus salīdzināt dalībvalstu panākumus, tostarp saskaņā ar šādiem 
kritērijiem:

a. saņemto struktūrfondu daļa, kas izmantota, atbalstot izglītību uzņēmējdarbības jomā;  

b. to personu skaits, kuri piedalījušies uzņēmējdarbības pasākumos saistībā ar jauniešu 
nodarbinātības garantijām;

c. to personu skaits, kuru mērķis ir veidot uzņēmumu;

11. prasa dalībvalstīm uzņemties saistības līdz 2015. gadam apstiprināt valsts stratēģijas 
izglītības uzņēmējdarbības jomā ieviešanai vispārējās mācību programmās (pamatskolā, 
vidusskolā, profesionālajā izglītībā, augstākajā izglītībā un mūžizglītībā);  uzsver uz 
praksi vērstu un interaktīvu elementu nozīmi ekonomikas un uzņēmējdarbības izglītībā;

12. ierosina līdz 2018. gadam Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtā izveidot atsevišķu 
zināšanu un inovāciju kopienu „Uzņēmējdarbības kultūra un izglītība uzņēmējdarbības 
jomā”, lai izstrādātu inovatīvas uzņēmējdarbības izglītības koncepcijas piemērošanai, 
sākot no izglītības agrīnajiem posmiem, un veidotu stimulus uzņēmumiem pastiprināti 
darboties šajā jomā;

II. Uzņēmējdarbības vide un apstākļi

13. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātos pasākumus šajā darbības pamatjomā un atgādina par 
attiecīgajiem Eiropas Parlamenta secinājumiem, kas pausti 2012. gada 23. oktobra 
rezolūcijā par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) — konkurētspēju un 
uzņēmējdarbības iespējām un 2013. gada 5. februāra rezolūcijā par finansējuma 
pieejamības uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem;

14. atzinīgi vērtē Komisijas centienus uzlabot nodokļu noteikumus uzņēmumu nodošanas 
gadījumā; uzskata, ka ir jāuzlabo nodokļu noteikumi attiecībā uz tādām inovatīvām 
finansēšanas formām kā grupu vai uzņēmējdarbības mecenātu finansējums; 

15. ņem vērā ierosinātos pasākumus administrēšanas sloga samazināšanai, ar kuriem 
papildina Mazās uzņēmējdarbības aktā paustos principus; pauž nožēlu par to, ka darbības 
plānā nav iekļautas tādas svarīgas iniciatīvas kā pasākumi MVU testa īstenošanai 
dalībvalstu līmenī vai augsta līmeņa grupas administratīvā sloga mazināšanai turpmākā 
darbība; prasa par MVU jautājumiem atbildīgajām personām Komisijas dienestos 
koordinēt svarīgākos desmit turpmākos pasākumus;

16. uzsver brīvo profesiju nozīmi Eiropas uzņēmējdarbībā; atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu, ka tiks veidota darba grupa ar mērķi izpazīties ar brīvo profesiju īpatnībām 
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un vajadzībām; mudina izstrādāt Eiropas brīvo profesiju hartu;

17. prasa daudzgadu finanšu shēmā (DFS), jo īpaši finanšu instrumentos, ievērojami palielināt 
COSME programmai paredzētos līdzekļus;  prasa daudzgadu finanšu shēmā turpināt 
mikrofinansēšanas programmas (piemēram, Progress, JASMINE);  

18. uzsver, ka elastīgu finansēšanas alternatīvu veidošana ir būtiska jaunu uzņēmumu 
radīšanai; uzsver, ka ir jānovērš pašu kapitāla salīdzinājumā ar aizņemto kapitālu 
diskriminēšana nodokļu ziņā un ir jānosaka līdzdalības apjoms, ko neapliek ar nodokļiem; 

III. Uzņēmējas kā paraugs un īpašu mērķgrupu sasniegšana

19. atbalsta Eiropas uzņēmējdarbības dienas ieviešanu, kura būtu vērsta galvenokārt uz 
plašsaziņas līdzekļiem un atgādinātu par Savienības uzņēmumu veiksmes stāstiem gan 
ekonomikas, gan sociālajā jomā;

20. uzsver uzņēmēju sieviešu lielo potenciālu un prasa Komisijai sagatavot ticamus datus, lai 
varētu labāk izvērtēt regulējumu un novērst iespējamos šķēršļus uzņēmēju sieviešu 
darbībai;

21. uzsver, ka nepietiekami tiek ņemti vērā ārzemēs saņemtie diplomi par vispārējo vai 
profesionālo izglītību, kas būtiski apgrūtina ieceļotāju iespējas dibināt uzņēmumus;  tādēļ 
prasa steidzami vienoties par profesionālo kvalifikāciju direktīvu;

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


