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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Rūpniecības politika — konkurētspējas uzlabošana” 
(COM(2011) 0642), kā arī Komisijas darba dokumentu par „konkurētspējas pārbaudi”;

2. norāda, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir izšķiroša loma centienos sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, stiprinot ekonomikas izaugsmi un sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzsver, ka ekonomikas un finanšu krīzei ir bijusi dramatiska ietekme uz daudzu 
MVU situāciju un perspektīvām un ka tādēļ ir steidzama nepieciešamība pēc 
vienkāršotiem noteikumiem Eiropas un dalībvalstu līmenī, lai veicinātu labāku piekļuvi 
finansējumam, īpaši tādiem MVU, kas nesen uzsākuši darbību vai ko izveidojuši vai kurus 
strādā neaizsargāto sabiedrības grupu pārstāvji, piemēram, jaunieši un sievietes; norāda, 
ka kohēzijas politika ir jo īpaši noderīga, lai efektīvi atrisinātu situācijas, kad valstīm ir 
jāveic tehnoloģiskas pārmaiņas, lai palielinātu konkurētspēju;

3. atbalsta Komisijas mērķi atbalstīt pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kas būtu mazāk 
atkarīga no oglekļa dioksīda, lai ilgtermiņā palielinātu konkurētspēju; uzsver kohēzijas 
politikas ieguldījumu šajā jomā;

4. atbalsta Komisijas plānus izveidot sociālu ekonomiku, ņemot vērā tās nozīmīgumu 
pašreizējā ES ekonomikā; tādēļ atgādina arī par Eiropas Sociālā fonda un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda veiktajiem ieguldījumiem;

5. aicina Eiropadomi saglabāt nemainīgu kohēzijas politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi un Kohēzijas fonds ir vieni no ES visefektīvākajiem 
instrumentiem izaugsmes un jaunu darba vietu radīšanai, Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas paaugstināšanai un MVU atbalstam;

6. aicina dalībvalstis veicināt dažāda veida MVU attīstību un konkurētspēju un ar tiem 
piemērotiem pasākumiem risināt to īpašās vajadzības; uzsver Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda ieguldījumu transporta, enerģētikas, vides un platjoslas 
infrastruktūras attīstībā un uzlabošanā un tādējādi arī labvēlīgas uzņēmējdarbības vides 
radīšanā, kas veicina ieguldījumus un nostiprina konkurētspēju; uzsver nepieciešamību 
veicināt uzņēmējdarbību un palielināt MVU piešķiramo atbalstu, ņemot vērā to īpašo 
nozīmi ekonomikas konkurētspējas stiprināšanā; 

7. uzskata — lai Eiropas MVU būtu konkurētspējīgi ilgtermiņā, jāizmanto pieeja, kas balstās 
uz ilgtspējīgu un resursu ziņā efektīvu ekonomiku, un atzīst nepieciešamību palielināt 
atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai; uzsver struktūrfondu nozīmi tehnoloģiskās, 
organizatoriskās un rūpnieciskās inovācijas atbalstam; norāda, ka programmai 
„Apvārsnis 2020” jāakcentē kohēzijas politikas nozīme attiecībā uz MVU konkurētspējas 
veicināšanu un to ieguldījumu gudras izaugsmes mērķa sasniegšanā;

8. uzsver nepieciešamību pēc labākas koordinācijas un sinerģijas starp dažādām Eiropas, 
valstu, reģionālajām un vietējām politikas jomām, kas tieši attiecas uz MVU; norāda, ka 
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pašreizējai politikai un finanšu instrumentiem MVU atbalstam vajadzētu būt 
saskaņotākiem un papildināt vienam otru; uzsver nepieciešamību samazināt fragmentāciju 
un konsolidēt un veicināt finansiālas atbalsta shēmas MVU, lai nodrošinātu labāku resursu 
apkopošanu un koordināciju Eiropas, dalībvalstu. reģionālā un vietējā līmenī; uzsver, ka 
konkurētspēja palielinātos arī tādā gadījumā, ja MVU paredzētās investīcijas un palīdzība 
būtu pielāgota reģionālajai specifikai;

9. aicina paātrināt dialogu ar Eiropas Investīciju bankas grupu un Eiropas Investīciju fondu, 
lai izpētītu iespēju uzlabot piekļuvi finansējumam mikrouzņēmumiem un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem; aicina Eiropas Komisiju jaunajās teritoriālās sadarbības 
programmās paredzēt atbalstu MVU kopuzņēmumu izveidei starp atsevišķiem dalībvalstu 
reģioniem;

10. uzsver, ka jāizstrādā papildu finansēšanas instrumenti, kas ļautu gan izstrādāt kvalitatīvus 
stratēģiskos projektus, gan piesaistīt privātos dalībniekus, jo īpaši MVU, un kapitālu 
Eiropas projektiem; tā kā pārmērīgās sarežģītības dēļ papildu finansēšanas instrumenti 
pašlaik netiek pietiekami izmantoti, ir nepieciešams steidzami debatēt par to pārvaldību;

11. uzskata, ka MVU finansēšanas mērķis, izmantojot ERAF, ir stimulēt visu 
Eiropas Savienības reģionu konkurētspēju, lai panāktu ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
attīstību atbilstoši kohēzijas politikas mērķiem;

12. pieprasa politikas, īpaši tādas politikas, kas attiecas uz MVU, izstrādes procesā ņemt vērā 
reģionālās īpatnības, pievēršot īpašu uzmanību reģioniem un teritorijām ar ar īpašām 
ģeodemogrāfiski teritoriālām īpatnībām, piemēram, attālākajiem reģioniem, salām, kalnu 
reģioniem un reti apdzīvotiem reģioniem, kā arī reģioniem, kurus ir skārušas savdabīgas 
un pamatīgas strukturālās izmaiņas, kuros ģeogrāfiskas un strukturālas problēmas, kā arī 
ekonomikas krīzes spēcīgā ietekme ir šķērslis konkurētspējai un centieniem palielināt 
nodarbinātību; turklāt uzsver atbalsta sniegšanas nozīmi mācību centru un uzņēmumu 
kopīgi īstenotiem tādiem pasākumiem šajos reģionos, kas paredzēti uzņēmējdarbības 
attīstībai;

13. aicina dalībvalstis izmantot iespējas, ko piedāvā e-pārvaldība, ieviest e-pārvaldības 
risinājumus un censties izveidot vienotus informācijas kontaktpunktus par MVU 
finansēšanas iespējām, lai atvieglotu šo uzņēmumu piekļuvi finansējumam;

14. uzsver, ka no struktūrfondiem, izmantojot finanšu instrumentus, arī turpmāk būtu jāpiešķir 
finansējums MVU kapitāla, garantiju un aizdevumu veidā, un uzsver, ka sarežģītas 
administratīvās procedūras, īpaši dalībvalstu līmenī, vajadzētu vienkāršot un vajadzētu 
izvairīties no būtiskām atšķirībām starp noteikumiem, kurus attiecīgi piemēro vadības 
iestādes un starpniekiestādes;

15. uzsver, ka struktūrfondi un jo īpaši ERAF, ir svarīgs atbalsta instruments inovatīviem 
MVU, kas veicina konkurētspēju un jo īpaši to internacionalizācijas procesu, un uzsver, ka 
tādēļ atbilstīgums šāda atbalsta saņemšanai ir jāinterpretē pēc iespējas plašāk; aicina 
reģionus izmantot iespējas, kuras nodrošina to darbības programmās paredzētie 
noteikumi;

16. uzsver nepieciešamību izmantot finansiālus stimulus, lai veicinātu jaunu darbavietu 
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radīšanu MVU;

17. uzsver, ka, sniedzot atbalstu MVU, efektīva kohēzijas politikas īstenošana lielā mērā ir 
atkarīga no tās ieceres, un tādēļ ir būtiski jau pašā sākumā iesaistīt vietējās un reģionālās 
pašvaldības darbības programmu veidošanā un īstenošanā turpmākajam programmēšanas 
periodam;

18. īpaši aicina Komisiju precizēt tās valsts atbalsta shēmas, jo īpaši attiecībā uz MVU, kuras 
izmanto kā daļu no sadarbības programmām;

19. aicina dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes vajadzības gadījumā veikt politikas 
ietekmes novērtējumus, lai noteiktu administratīvo slogu, un MVU testus un stingri 
piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīvu 2011/7/ES 
par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos, lai nodrošinātu politikas 
efektivitāti un izvairītos no negatīvas ietekmes uz MVU; uzsver, ka jācenšas palielināt 
ieguldījumus finanšu palīdzībā un apmācībā, lai papildinātu dalībvalstu un reģionālo 
pārvalžu iestāžu kapacitāti un viņu zināšanas par pastāvošajām procedūrām;

20. norāda, ka Eiropas teritoriālās sadarbības programmas sniedz atbalstu speciālistu tīkla 
izveides, zināšanu un zinātības apmaiņas pasākumiem starp dažādu Eiropas reģionu 
organizācijām un ka tās varētu būt noderīgs instruments jaunu uzņēmējdarbības iespēju 
radīšanā;

21. aicina Komisiju atturēties no MVU definīcijas grozīšanas, ja vien šāda grozīšana nav 
MVU interesēs, veicot tikai nepieciešamās korekcijas attiecībā uz inflāciju un citiem 
mainīgiem ekonomikas faktoriem un pārejas pasākumiem, lai likvidētu iespējamos 
šķēršļus izaugsmei;

22. uzskata, ka struktūrfondiem un jo īpaši ESF ir svarīga nozīme zināšanu un prasmju 
apguvē, speciālistu tīkla izveidē un labās prakses apmaiņā; pauž pārliecību, ka ieguldījumi 
cilvēkkapitālā un sadarbības projektos ir būtisks ieguldījums Eiropas MVU 
konkurētspējas stiprināšanā;

23. uzsver praksē pārbaudīto MVU konsultēšanas nozīmi, lai pareizi izmantotu to inovācijas 
potenciālu un spējas, tostarp arī piekļuves nodrošināšanā iekšējiem un trešo valstu tirgiem, 
un atbalsta Eiropas Uzņēmumu tīklu (EEN);

24. tomēr uzskata, ka jāiegulda lielāks darbs MVU informēšanā par šī konsultatīvā 
pakalpojuma esamību;

25. uzskata, ka Eiropas Uzņēmumu tīkla pakalpojumi ir jāsniedz, ņemot vērā faktiskās MVU 
prasības, un tādēļ uzskata, ka MVU apvienības ciešāk jāiesaista šī tīkla pārvaldībā;

26. aicina Komisiju, lai izvairītos no funkciju dublēšanās, veidot jaunas struktūras tikai pēc 
finansējuma pārskatīšanas un pieejamo konsultatīvo pakalpojumu apjoma pārbaudes 
dalībvalstīs, un pamatīgas šo pakalpojumu lietderības analīzes, kā arī tikai tad, ja tā ir 
pārliecinājusies par šādu jaunu struktūru izveides nepieciešamību;

27. norāda, ka, lai ieviestu jaunus ES pasākumus, piemēram, šo, jāpārliecinās, ka tie sniedz 
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lielāku pievienoto vērtību nekā pašreizējie instrumenti; uzskata, ka šāda pievienotā vērtība 
ir rodama ģeogrāfiskas vai būtiskas tirgus neveiksmes gadījumos („tukšās vietas”) vai 
gadījumos, kad ir jāveicina ES tirdzniecības politikas interešu ievērošana vai centieni 
iegūt informāciju datu bāzei par piekļuvi tirgum;
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