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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par videi draudzīgas izaugsmes iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem
(2014/2209(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2013. gada 5. februāra rezolūciju par finansējuma pieejamības uzlabošanu 
maziem un vidējiem uzņēmumiem1,

– ņemot vērā 2014. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas rūpniecības stiprināšanu 
konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai2,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Vispirms domāt par mazākajiem — Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts „Small Business Act”” (COM(2008)0394),

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

– ņemot vērā Eirobarometra apsekojumu par MVU, resursu efektīvu izmantošanu un videi 
draudzīgu tirgu (EB 342. zibensaptauja) un Eirobarometra apsekojumu par publiskā 
atbalsta lomu inovāciju komercializācijā (EB 394. zibensaptauja),

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu par rūpniecības politikas dokumentu kopumu 
(pieņemts 2014. gada 3.–4. decembrī notikušajā 109. plenārsesijā),

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A8-0000/2015),

A. tā kā vairāk nekā 98 % no visiem Eiropas uzņēmumiem ir MVU un tie nodrošina vairāk 
nekā 67 % darbvietu Savienībā; tā kā MVU ir Eiropas Savienības ekonomikas pamats 
un būtiski veicina Eiropas ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu darbvietu 
izveidi 28 dalībvalstīs; tā kā tādējādi tiem kopā ar uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu 
un starptautiskiem uzņēmumiem ir svarīga nozīme rūpniecības vides veidošanā;

B. tā kā patlaban vides preču un pakalpojumu pasaules tirgus apjoms tiek lēsts 
1 000 miljards gadā un ir paredzams, ka šī summa līdz 2020. gadam dubultosies vai pat 
trīskāršosies, radot milzīgas iespējas Eiropas MVU un ES ekonomikas izaugsmei 
kopumā;

C. tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies stiprināt Eiropas rūpniecību, ieguldot līdzekļus un 
atbalstot ilgtspējības, konkurētspējas un inovācijas principus;

D. tā kā viens no Mazās uzņēmējdarbības akta principiem ir ļaut mazajiem un vidējiem 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0036.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0032.
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uzņēmumiem vides problēmas pārvērst ekonomikas iespējās, nodrošinot ilgtspējīgu 
pieeju, bet tā kā šajā jomā nav bijis nozīmīgas politikas attīstības un MVU, uzsākot 
uzņēmējdarbību un īstenojot vides standartus, bieži saskaras ar pretrunīgiem politikas 
virzieniem;

E. tā kā spiediens uz MVU, lai tie nodrošinātu atbilstību vides standartiem, pieaugs gan no 
tirgus, gan no tiesību aktu puses;

F. tā kā, neraugoties uz nesenajiem centieniem, MVU joprojām ir sarežģīti piekļūt 
finansējumam un tā kā ES programmas joprojām būtiskā mērā neveicina inovācijas;

G. tā kā no darbībām, kuru mērķis ir uzlabot resursu efektivitāti, proporcionāli vairāk gūst 
mazie uzņēmumi, nevis lielie, un tiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība, izstrādājot 
attiecīgos politikas virzienus; tā kā potenciālais bruto ieguvums no resursu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošanas ir 10–17 % no apgrozījuma atkarībā no darbības nozares;

H. tā kā galvenā uzmanība tiek pievērsta augsto tehnoloģiju MVU, kuri tiešā veidā 
nodrošina videi draudzīgas inovācijas, bet ir jāsniedz atbalsts arī citiem uzņēmumiem, 
kas vēlas nodrošināt vides normu ievērošanu; tā kā ekoinovācijas varētu būt ideja jauna 
uzņēmuma radīšanai, bet arī pasākums, ar ko uzlabo pašreizējo uzņēmumu darbību 
atbilstīgi videi draudzīgas ekonomikas principiem;

I. tā kā, lai gan nav starptautiski saskaņotas videi draudzīgas izaugsmes definīcijas, pastāv 
vienprātība, ka to veido ekonomikas izaugsme un vides ilgtspējība kopā;

Vispārīgi jautājumi

1. atzīmē, ka videi draudzīgas izaugsmes jēdziens un no tā izrietošās iespējas attiecas uz 
dažādām nozarēm, piemēram, aprites ekonomika, energoefektivitāte, resursu 
izmantošanas efektivitāte, atjaunojamie energoresursi, atkritumu apsaimniekošana, „no 
šūpuļa līdz šūpulim”; norāda uz minēto nozaru ievērojamo ekonomisko potenciālu;

2. uzsver, ka videi draudzīga izaugsme būtu jāskata plašā kontekstā un tajā jāietver visā 
vērtību ķēdē un visā uzņēmējdarbības sistēmā īstenotie centieni, tostarp centieni, ko 
rūpnieciskās ražošanas dalībnieki īstenojuši, lai samazinātu savu produktu, ražošanas 
procesu, uzņēmējdarbības prakses un pakalpojumu ietekmi uz vidi;

3. uzsver, ka mūsu ekonomikai būs jānodrošina arvien lielāka iedzīvotāju skaita vajadzības 
— līdz 2050. gadam 9 miljardi cilvēku — un ka mūsu dabas resursi ir ierobežoti, tāpēc 
tie jāizmanto ļoti efektīvi; norāda uz jauniem un inovatīviem šo problēmu risinājumiem, 
piemēram, jauniem produktiem, ražošanas procesiem, biznesa praksi un 
pakalpojumiem, kā arī jaunu un veicinošu tiesisko regulējumu;

4. atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka MVU Eiropā ir ļoti dažādi, sākot no ļoti 
tradicionāliem ģimenes uzņēmumiem līdz strauji augošiem uzņēmumiem, augsto 
tehnoloģiju firmām, mikrouzņēmumiem, sociāliem uzņēmumiem un jaunizveidotiem 
uzņēmumiem, un ka šo uzņēmumu atbalstam jāizmanto tikpat atšķirīgas pieejas;

5. uzskata, ka ES ir krasi jāmaina uzņēmējdarbības kultūra, lai veicinātu ekonomisko 
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izaugsmi, sekmējot to, ka aizvien vairāk cilvēku sāk veidot savu uzņēmumu un meklē 
dažādas uzņēmējdarbības iespējas, tostarp videi draudzīgas izaugsmes jomā, un 
pieņemot neveiksmes un riska uzņemšanos; uzsver, ka ir svarīgi izvirzīt šo jautājumu 
politikas veidošanas centrā; aicina dalībvalstis rūpēties par to, lai pēc uzņēmējdarbības 
neveiksmes būtu mazāk jūtamas negatīvas sekas, piemēram, grozot bankrota tiesību 
normas, lai cilvēki varētu uzsākt jaunu uzņēmējdarbību drīz pēc iepriekšējās 
neveiksmes, jo īpaši jaunās un novatoriskās nozarēs;

Videi draudzīgu iniciatīvu finansēšana

6. norāda, ka pašreizējos apstākļos, kad nepietiekama piekļuve atbilstošiem riska kapitāla 
avotiem, jo īpaši agrīnās stadijās, joprojām ir viens no nozīmīgākajiem ierobežojumiem 
uz izaugsmi orientētu uzņēmumu izveidei un attīstībai, Komisijas rīcības plānā par 
finansējuma pieejamības uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem liela uzmanība 
ir pievērsta riska kapitālam kā iespējamam izaugsmes finansējuma veidam; tomēr 
uzsver, ka šāda veida finansējums ir piemērots tikai nelielam skaitam MVU,ka banku 
aizdevumi joprojām ir galvenais finansējuma avots un ka visas alternatīvas būtu 
jāizstrādā privātajā sektorā; norāda uz potenciālajām finansējuma iespējām, kas būtu 
jāizpēta, izmantojot Eiropas Stratēģisko investīiju fondu;

7. uzsver, ka nav viens finansējuma veids, kas derētu visiem, un aicina Komisiju sekmēt 
dažādu pielāgotu programmu, instrumentu un iniciatīvu izveidi, jo īpaši attiecībā uz 
jauniem uzņēmējdarbības modeļiem videi draudzīgā ekonomikā, ietverot pamatkapitāla 
instrumentus (piemēram, biznesa eņģeļi, kolektīvais finansējums un daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas), kvazikapitāla instrumentus (piemēram, mezonīna finansējums) 
un parāda instrumentus (piemēram, maza apjoma uzņēmuma parādzīmes, garantiju 
mehānismi un platformas) un veidojot partnerību starp bankām un citiem MVU 
finansēšanā iesaistītiem tirgus dalībniekiem (grāmatvedības speciālistiem, uzņēmumu 
un MVU apvienībām vai tirdzniecības kamerām), lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem to 
darbības sākumposmā, kā arī izaugsmes un nodošanas posmos, ņemot vērā to lielumu, 
apgrozījumu un finansēšanas vajadzības; aicina dalībvalstis nodrošināt fiskālos stimulus 
šiem finansēšanas modeļiem; uzsver, ka ir svarīgi pārskatīt pašreizējos MVU atbalsta 
instrumentus, lai tajos iekļautu videi draudzīgas izaugsmes papildu iespējas;

8. ņemot vērā daudzu videi draudzīgu investīciju plānu ļoti tehniskās iezīmes, atzīmē, ka ir 
ārkārtīgi svarīgi pievērst uzmanību standartizētu riska un ienesīguma modeļu nozīmei 
un izstrādāt jaunus modeļus jauniem uzdevumiem un nozarēm;

9. uzsver, ka uzņēmēji, MVU, uzņēmumu apvienības un atbalsta organizācijas būtu vairāk 
jāizglīto par finansēšanas iespējām attiecībā uz efektīvākām tehnoloģijām vai līgumu 
slēgšanu par pakalpojumiem, piemēram, konsultācijām, individuālu vai vispārēju 
apmācību par ekodizainu, resursu pārvaldību, videi draudzīgu uzņēmējdarbību un videi 
draudzīgu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu pieejamību, kas varētu sekmēt viņu 
uzņēmējdarbību;

10. aicina Komisiju pārliecināties, ka Investīciju plāna Eiropai īstenošanas posmā MVU, jo 
īpaši videi draudzīgi un inovatīvi MVU, būs saskaņā ar šo priekšlikumu paredzētā 
atbalsta galvenie saņēmēji; 



PE546.606v01-00 6/9 PR\1049719LV.doc

LV

Zināšanu pārvaldība

11. uzsver, ka ir svarīgi aktīvi īstenot starpnozaru sadarbību, kas nodrošina iespēju sekmēt 
inovācijas un jaunas izaugsmes iespējas, izmantojot ideju un inovatīvu jēdzienu 
apmaiņu un savstarpēju pilnveidi; atzinīgi vērtē pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”
darbību "Ar kopu palīdzību īstenoti projekti jaunām rūpnieciskās vērtības ķēdēm", lai 
labāk sekmētu MVU inovācijas potenciālu, tostarp ekoinovatīvus un resursu efektīvas 
izmantošanas risinājumus, ko tie piedāvā; 

12. uzsver, ka jo īpaši MVU un mikrouzņēmumiem ir svarīga zināšanu nodošana un daudzu 
ieinteresēto personu zināšanu apmaiņa, tostarp pārrobežu līmenī, izmantojot neformālus 
tīklus, lai palielinātu informētību par pašreizējām un jaunām inovatīvām metodēm, 
paraugpraksi, pienācīga finansējuma iegūšanas veidiem, iespējamām valdības atbalsta 
shēmām un attiecīgo tiesisko regulējumu, kas paredz iespējami mazāk apgrūtinošu 
pārvaldi;

13. atzīmē nozaru federāciju būtisko lomu, nodrošinot atbilstošu informāciju un 
konsultācijas par videi draudzīgām tehnoloģijām, finansēšanas iespējām un attiecīgajām 
procedūrām; aicina Komisiju un dalībvalstis novērst nepilnības jomās, kur trūkst minētā 
atbalsta; 

Pētniecība, izstrāde un inovācijas

14. uzsver, ka ir jāturpina sekmēt pamata pētniecība un izstrāde, kas nepieciešama 
turpmākai tehnoloģiskai attīstībai; uzsver, ka ir svarīgi stiprināt Eiropas rūpniecību, 
ņemot vērā ražošanas nozīmi pētniecības, izstrādes un inovāciju un līdz ar to ES 
nākotnes konkurences priekšrocību sekmēšanā;

15. uzsver, ka ir svarīgi, lai Eiropas uzņēmumi komercializētu un popularizētu pētniecības 
un izstrādes rezultātus; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt stabilu tiesisko 
regulējumu un atbilstošas finanšu shēmas, lai sekmētu ekonomikas iniciatīvu un 
uzņēmējdarbību un samazinātu laiku jaunu produktu, pakalpojumu un uzņēmējdarbības 
prakses izplatīšanai, jo īpaši videi draudzīgā ekonomikā;

16. atzīmē, ka saskaņā ar 2014. gada maija Innobarometer apsekojumu tikai 9 % no visiem 
uzņēmumiem apgalvo, ka kopš 2011. gada janvāra ir saņēmuši publisku finansiālo 
atbalstu savām pētniecības, izstrādes un inovāciju darbībām; uzsver, ka ir jāizstrādā 
lietotājiem draudzīgas procedūras dažādu atbalsta veidu saņemšanai;

Regulējums un tā ierobežojumu mazināšana kā izaugsmes dzinējspēks

17. aicina dalībvalstis izvairīties no šķēršļu radīšanas iekšējā tirgū, veicot pārmērīgu 
reglamentēšanu, un nodrošināt konsekventu transponēšanu valsts tiesību aktos; aicina 
Komisiju pastiprināt centienus pārmērīgas reglamentēšanas novēršanā, sadarbojoties ar 
atsevišķām dalībvalstīm; uzsver nepieciešamību paredzēt skaidru un vienotu ES mēroga 
interpretāciju, ko varētu piemērot valstu regulatori, un atklātus publiskā iepirkuma 
noteikumus, tostarp  videi draudzīgu iepirkumu un e-iepirkumu, kas patlaban ir būtisks 
šķērslis tiem MVU, kuri vēlas izvērst starptautisku darbību, un vienlaikus lieliska 
iespēja dalībvalstīm ātri pielāgoties;
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18. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu atsaukt novecojušus vai pārlieku apgrūtinošus tiesību 
aktu priekšlikumus; aicina Komisiju atturēties no tiesību aktu priekšlikumiem, kas 
izraisītu nevajadzīgu administratīvo slogu uzņēmumiem un MVU, un nepārtraukti 
pārskatīt spēkā esošos tiesību aktus ar mērķi samazināt pašreizējo administratīvo slogu 
un pielāgot to jauniem uzņēmējdarbības modeļiem; tomēr uzsver, ka nepieciešamas 
mērķtiecīgas darbības, lai sasniegtu ES mērķus vides jomā;

19. atgādina, ka ir svarīgs tehnoloģiski neitrāls un inovācijām labvēlīgs tiesiskais 
regulējums, kas ļauj tirgū izmēģināt un novērtēt dažādas jaunas tehnoloģijas; aicina 
dalībvalstis savās valsts atbalsta shēmās izmantot tirgus instrumentus un atturēties no 
tirgu kropļojošu subsīdiju izmantošanas; aicina Komisiju izstrādāt kopīgas 
pamatnostādnes dalībvalstu publiskā atbalsta shēmām videi draudzīgo investīciju 
projektiem, lai izveidotu saskaņotāku pasākumu kopumu;

20. atzīmē, ka publiskais finansējums ir jāpiešķir sevi pierādījušām tehnoloģijām, kuras var 
laist tirgū par ievērojami zemākām izmaksām, nevis jāizmanto pienācīgi nesagatavotu 
un izmaksu ziņā neefektīvu tehnoloģiju ieviešanai lielos apmēros;

21. norāda, ka postošas nozares un tehnoloģijas bieži vien norāda uz trūkumiem spēkā 
esošajos tiesību aktos; uzsver, ka ir nepārtraukti jāuzrauga spēkā esošie tiesību akti un 
izņēmuma klauzulu izmantošana atsevišķām inovatīvām tehnoloģijām, lai nodrošinātu, 
ka tas nekavē jaunu tehnoloģiju ienākšanu tirgū;

Dažādi atbalsta pasākumi 

22. uzskata, ka pamatizglītības sistēmās būtu jāiekļauj uzņēmējdarbības prasmju apguve un 
programmas, kurās mācās par to, kā darbojas un mijiedarbojas tirgus, ekonomika un 
finanšu sistēma, kā  arī vides jautājumi; uzskata, ka labi sagatavots uzņēmējdarbības 
plāns ir pirmais solis ceļā uz labāku finansējuma pieejamību un uzņēmuma dzīvotspēju; 
aicina Komisiju un dalībvalstis to izglītības programmās bez kavēšanās iekļaut finanšu 
izglītību; šajā sakarībā atbalsta programmu „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, kuras 
mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības kultūras veidošanos, pilnveidot vienoto tirgu un 
uzlabot konkurētspēju;

23. norāda, ka ir svarīgi novērst neilgtspējīga patēriņa modeļus un veicināt izmaiņas 
patērētāju uzvedībā; uzsver nepieciešamību nodrošināt atbilstošu patērētāju izglītošanu 
un pasākumus videi draudzīgāka patēriņa veicināšanai;

24. uzsver, ka ir svarīgi veicināt jaunu un atvasināto uzņēmumu veidošanos, sadarbojoties 
ar pētniecības un tehnoloģiskajiem institūtiem un universitātēm;

25. uzskata, ka sieviešu iesaiste uzņēmējdarbībā ir vēl neizmantots līdzeklis ES izaugsmes 
un konkurētspējas sekmēšanā, tālab tā būtu jāveicina un jāstiprina, un ka būtu jānovērš 
visi šķēršļi, ar kuriem sievietes saskaras darba tirgū;

26. aicina Komisiju izvērtēt un noteikt tās Eiropas rūpniecības nozares, kurās var izveidot 
jaunas sadarbības kopas un tīklus;

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

Videi draudzīgās izaugsmes nozares Eiropas Savienībā piedāvā MVU lielas ekonomiskās un 
ekoloģiskās priekšrocības, un tiek lēsts, ka tās turpmākajos gados ievērojami pieaugs. 
Visupirms ir jānodrošina izpratne, ka šī ekonomiskā izaugsme var iet roku rokā ar vides 
ilgtspēju. MVU ir Eiropas ekonomikas pamats un būtiski ekonomiskās izaugsmes un jaunu 
darbvietu izveides sekmētāji. 

Ir svarīgi, lai politikas veidotāji pilnībā izprastu videi draudzīgas ekonomikas potenciālu, 
vienlaikus apzinoties, ar kādām grūtībām MVU patlaban saskaras, jo īpaši attiecībā uz to 
produktu, ražošanas procesu, biznesa prakses un pakalpojumu padarīšanu par videi 
draudzīgākiem. Komisijas Zaļās rīcības plāns MVU ir apsveicama iniciatīva, kuras mērķis ir 
stimulēt MVU attīstīt un izmantot videi draudzīgas izaugsmes sniegtās priekšrocības.

Apspriedēs ar ieinteresētajām personām, kas notika šā ziņojuma sagatavošanas laikā, tika 
izvirzīti daudzi jautājumi. No vienas puses, valda ļoti plaša vienprātība, ka videi draudzīgai 
izaugsmei ir daudz priekšrocību. Vienlaikus daudzi uzņēmēji, MVU un rūpniecības 
asociācijas norādīja uz vairākām lielām problēmām, ar kurām viņi šobrīd saskaras. Tās lielā 
mērā var iedalīt šādās grupās: finansējums, pētniecība, izstrāde un inovācija, atbilstošu 
zināšanu iegūšana un spēkā esošais tiesiskais regulējums. 

Vairākas ieinteresētās personas arī norādīja uz Eiropas iedzīvotāju vispārējo attieksmi, kurā ir 
izteikta vēlme izvairīties no riska. Sākot no izglītības sākumposmiem jaunieši būtu jāinformē 
par uzņēmējdarbību un ar to saistītajiem jautājumiem, piemēram, dažādiem finansējuma 
veidiem. Bieži vien panākumus izdodas gūt tikai pēc neveiksmes piedzīvošanas, turklāt visas 
puses bija vienisprātis, ka bankrota tiesību normas bieži ir pārāk stingras un neļauj viegli 
atsākt uzņēmējdarbību pēc neveiksmes piedzīvošanas. 

Attiecībā uz MVU finansēšanu lielākā daļa problēmu, ar kurām MVU saskaras, ir labi 
zināmas un to cēloņi ir konstatēti. Viens no lielākajiem sarežģījumiem sarunās par 
kredītlīgumu ir MVU un kreditoru saziņas nepilnības. Abas puses piekrīt, ka labāka saziņa 
uzlabotu kreditoru izpratni par MVU vajadzībām pēc kredītiem un MVU izpratni par 
dažādām kreditēšanas iespējām. Riska kapitāls, biznesa eņģeļi un kolektīvais finansējums 
būtu skaidrāk jāizvirza kā finansēšanas alternatīvas parastajiem banku aizdevumiem. 
Komisijai, izstrādājot programmas, instrumentus un iniciatīvas, būtu jāņem vērā tas, ka 
finansēšanas vajadzību klāsts atkarībā no produkta, uzņēmuma lieluma, tehnoloģijas, 
inovācijas utt. ir plašs. Jo īpaši attiecībā uz videi draudzīgu ekonomiku, kur vēl joprojām ir 
dažas neskaidrības attiecībā uz investīciju atdevi, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas un 
uzņēmējdarbības modeļus, ir vajadzīgs plašs instrumentu klāsts. 

Vēl viens svarīgs aspekts videi draudzīgas izaugsmes iespēju attīstībā ir nepieciešamība 
apmainīties ar zināšanām un zināšanu izplatīšana. Pretēji starptautiskiem uzņēmumiem MVU 
bieži vien nav tāda pati pieeja zināšanu tīkliem, lai spētu vienmēr būt informētiem par 
jaunajām tehnoloģijām vai nodotu savu vēstījumu potenciālajiem klientiem vai ieguldītājiem. 
Minēto iemeslu dēļ šajā ziņojumā atsevišķa sadaļa ir veltīta tam, kā MVU var gūt lielāku 
labumu no to ārpusē pieejamām zināšanām. Svarīgākie jautājumi šajā sakarā ir starpnozaru 
sadarbība, neformālu tīklu veidošana un neatsveramā loma, kāda nozaru federācijām var un 
vajadzētu būt šajā jomā. Kā tas izskanēja arī ieinteresēto personu apspriedēs, nozaru 
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federācijas un neformālie tīkli šajā jomā ir galvenais informācijas avots, kas aptver 
tehnoloģijas, piegādātājus, valsts atbalsta shēmas utt. Nozarēs, kurās šīs platformas trūkst, 
Komisijai un dalībvalstīm būtu jāsāk līdzdarboties un sniegt līdzīgus pakalpojumus. 

Lielais videi draudzīgās ekonomikas potenciāls var pilnībā tikt izmantots tikai tad, ja ir 
izstrādāta atbilstoša tiesību sistēma pētniecības, izstrādes un inovāciju jomā. Lai gan dažādās 
publiskā atbalsta shēmas var zināmā mērā veicināt pētniecību, izstrādi un inovācijas, 
svarīgākais veicinātājs ir atvērts, stabils un jauninājumiem draudzīgs tiesiskais un investīciju 
regulējums. To veidojot, būtu jānodrošina, ka laiks līdz laišanai tirgū nav ilgs, netiek izvēlēts 
uzvarētājs, bet var darboties tirgus spēki, un jānovērš situācija, ka no paša sākuma tiek 
izslēgtas potenciāli inovatīvas tehnoloģijas vai produkti. 

Tas arī atspoguļojas ziņojuma virsrakstā, kurš attiecas uz regulējumu, kas ir vēl viens būtisks 
šķērslis izaugsmei kopumā un jo īpaši videi draudzīgai izaugsmei. Ieinteresēto personu 
sanāksmēs un uzklausīšanā Eiropas Parlamenta ITRE komitejā par atbalstu jaunu inovatīvu 
uzņēmumu veidošanai un MVU tika uzsvērti vairāki jautājumi, proti, ka pārāk bieži ir liels 
skaits stingru noteikumu, ziņošanas pienākumu vai pieteikuma procedūru. Precīzāk izsakoties, 
pārmērīga reglamentēšana un dažādu regulatoru piemērotas atšķirīgas interpretācijas gan 
palielina administratīvo slogu, gan rada šķērsļus iekšējā tirgus darbībai. Komisijas lēmums 
atsaukt dažus tiesību aktus, kas tiek uzskatīti par pārāk apgrūtinošiem, ir atbalstāms. Tajā 
uzsvērts, ka Komisijai un dalībvalstīm, izstrādājot jaunus tiesību aktus, pirmām kārtām būtu 
jāapsver, kādu problēmu vai tirgus nepilnību tās cenšas novērst.

Attiecībā uz atbalsta shēmām referents aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes, kā saskaņot 
atšķirīgās dalībvalstu sistēmas, lai panāktu vienotāku pasākumu kopumu. Viens no 
galvenajiem uzdevumiem valdībām, turpinot padarīt ekonomiku videi draudzīgāku un 
vienlaikus kontrolējot budžetu, ir meklēt sevi pierādījušas tehnoloģijas, kas ir rentablas. 
Valdībām būtu jāatturas no jaunu un dārgu inovāciju ieviešanas lielos apmēros. Šajā gadījumā 
valdības var darboties kā veicinātājs, atbalstot maza mēroga demonstrējumu projektus un 
tādējādi palīdzot attīstīt tehnoloģijas. 

Ziņojuma projekta noslēgumā ir norādīts uz vairākām citām svarīgām problēmām, piemēram, 
sieviešu uzņēmējdarbības potenciālu, patērētāju informētību un vispārējiem uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumiem. 

Ir skaidrs, ka videi draudzīgai izaugsmei ir liels potenciāls, bet šis potenciāls nevar tikt pilnībā 
izmantots, ja nav izpildīti vairāki pamatnosacījumi. Šie nosacījumi ir, piemēram, veicināt 
uzņēmējdarbības garu, izstrādāt atvērtākus un inovācijām draudzīgus noteikumus, kā arī radīt 
daudzveidīgākas iespējas piekļūt finansējumam un vairāk zināšanu apmaiņas iespēju.


