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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos
(2020/2131(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnio 3 dalį, kurioje 
pateikiama nuoroda į vidaus rinką, darnų vystymąsi ir socialinę rinkos ekonomiką,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius 
(Pavėluotų mokėjimų direktyva)2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir 
mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1639/2006/EB3,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Mažosios ir vidutinės įmonės 
(MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės“4,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl šeimos verslo įmonių 
Europoje5,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais6,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės 
finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano7,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 23 d. rezoliuciją dėl 2020 m. liepos 17–21 d. 
neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų8,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 23 d. Komisijos komunikatą „Smulkiojo verslo akto 
Europai apžvalga“ (COM(2011)0078) ir 2011 m. gegužės 12 d. Parlamento rezoliuciją 
šiuo klausimu9,

1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.
2 OL L 48, 2011 2 23, p. 1.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 33.
4 OL C 68 E, 2014 3 7, p. 40.
5 OL C 316, 2017 9 22, p. 57.
6 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0206.
9 OL C 377 E, 2012 12 7, p. 102.
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– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikatą „Geresnių MVĮ 
galimybių gauti finansavimą veiksmų planas“ (COM(2011)0870),

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 7 d. Komisijos komunikatą „Pažangus 
reglamentavimas – atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius“ 
(COM(2013)0122),

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Europos ateities 
lyderiai: pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyva“ (COM(2016)0733),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninės 
ateities formavimas“ (COM(2020)0067),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategija“ (COM(2020)0103),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos pramonės 
strategija“ (COM(2020)0102),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujas žiedinės 
ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“ 
(COM(2020)0098),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti 
ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Patikslinta 2020 m. 
Komisijos darbo programa“ (COM(2020)0440),

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 1 d. Komisijos komunikatą „Europos įgūdžių 
darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir 
atsparumo“ (COM(2020)0274),

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio mėn. parengtą 2018–2019 m. metinę ataskaitą dėl 
Europos MVĮ,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. pavasario ekonominę prognozę,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 22 d. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 
Nr. 02/2020 „Veikianti MVĮ priemonė: veiksminga ir novatoriška programa, kurią 
įgyvendinant susiduriama su sunkumais“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 11 d. paskelbto 2020 m. skaitmeninės ekonomikos ir 
visuomenės indekso išvadas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio mėn. paskelbtą Pasaulio banko ataskaitą „Pasaulio 
ekonomikos perspektyvos“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 10 d. EBPO ataskaitą „Trūkstami verslininkai 
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2019 m.,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A9-
0237/2020),

A. kadangi 2020 m. kovo 10 d. paskelbtas Komisijos komunikatas „Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategija“, o 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 
paskelbė COVID-19 pandemijos pavojų10, kuris padarė reikšmingą poveikį ekonominei, 
socialinei ir politinei aplinkai, kurioje veikia MVĮ, ir dėl kurio tapo būtina strategijos 
peržiūra, atsižvelgiant į daugelį pasikeitusių ekonominių, socialinių ir politinių sąlygų; 
kadangi kovo mėn. pateiktoje Komisijos strategijoje vis dar siūlomi būdai, kaip spręsti 
struktūrinius ekonominius, socialinius ir su aplinka susijusius uždavinius, su kuriais 
MVĮ susidūrė prieš COVID-19 krizę, taip pat kitus su skaitmenine ir žaliąja pertvarka 
susijusius būsimus uždavinius; kadangi Komisija turėtų pateikti atnaujintą komunikato 
dėl naujos MVĮ strategijos versiją, kurioje atsispindėtų šioje rezoliucijoje iškelti 
klausimai; kadangi Europos konkurencingumas atsilieka nuo kitų išsivysčiusios 
ekonomikos šalių, o tai kelia grėsmę Europos galimybėms užtikrinti gerovę ir 
klestėjimą;

B. kadangi 24 milijonai MVĮ sudaro 27 ES valstybių narių ekonomikos pagrindą ir iki 
pandemijos jose buvo sukuriama daugiau kaip pusė ES BVP, o jose dirbo apie 100 mln. 
darbuotojų; kadangi 98,9 % ES nefinansinės ekonomikos įmonių yra mažosios įmonės, 
turinčios mažiau nei 49 darbuotojus11; kadangi labai mažos, mažosios ir vidutinės 
įmonės tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu yra labai kompleksinės ir nevienalytės, 
kalbant apie jų dydį ir labai įvairius veiklos sektorius, kuriuose jos dalyvauja; kadangi 
MVĮ yra gyvybiškai svarbios Europos pramonės vertės grandinių plėtrai ir atsparumui ir 
labai prisideda prie vietos, regioninės ir nacionalinės ekonomikos;

C. kadangi MVĮ turėtų būti Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės strategijos pagrindas ir 
turėtų būti tinkamai remiamos joms pritaikytomis finansinėmis priemonėmis ir MVĮ 
palankia teisėkūros aplinka, kad jos galėtų atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant Europos 
ekonomikos augimą ir įgyvendinant platesnio masto Sąjungos strateginius tikslus, 
įskaitant aplinkos apsaugos tikslus iki 2050 m.;  kadangi Parlamentas savo rezoliucijoje 
„Suderinti ES veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais“ pabrėžė, 
kad Europos žaliasis kursas ir skaitmeninė pertvarka turėtų palengvinti ekonomikos 
atgaivinimą ir atstatymą po COVID-19 krizės; kadangi MVĮ turi aktyviai dalyvauti ir 
remti ES skaitmeninę strategiją ir Europos žaliąjį kursą, kad padidintų savo 
konkurencingumą ir atskleistų savo skaitmeninimo, novatoriškų sprendimų diegimo ir 
neatidėliotinų aplinkos ir visuomenės problemų sprendimo potencialą; kadangi MVĮ 

10 PSO generalinio direktoriaus įžanginės pastabos spaudos konferencijoje dėl COVID-19, 2020 m. kovo 11 d.
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_en 

https://ec.europa.eu/growth/smes_en
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indėlis bus labai svarbus sėkmingam šių strategijų įgyvendinimui;

D. kadangi dėl pandemijos sukeltos ekonomikos krizės ir pablogėjusių ekonominių 
perspektyvų didelis ir neapibrėžtas skaičius MVĮ ir startuolių atsidūrė ties nemokumo 
riba; kadangi 2018 m. tik su 40 % bendrovių buvo atsiskaityta laiku; kadangi likvidumo 
krizė, nuo kurios kenčia daugelis MVĮ, ne tik turi neigiamą įtaką jų kasdieniam 
veikimui, bet ir turės poveikį būsimoms jų augimo perspektyvoms, nes bus užkertamas 
kelias tinkamai planuoti ilgalaikes investicijas;

E. kadangi Europos Centrinio Banko (ECB) reaguojant į pandemijos sukeltą krizę sukurta 
specialioji pirkimo programa daugiausiai padeda stambioms bendrovėms, kurios yra 
labiau priklausomos nuo komercinių skolų rinkos, tačiau negerina finansinių sąlygų 
MVĮ; kadangi ES ir valstybių narių veiksmai turėtų būti ryžtingi ir neatidėliotini, 
siekiant kuo labiau sumažinti ekonominę, socialinę ir strateginę riziką, susijusią su šių 
bendrovių skaičiaus mažėjimu; pripažįsta, kad Sąjungoje bankų skolinimas tradiciškai 
yra pagrindinis MVĮ išorės finansavimo šaltinis, sudarantis daugiau nei tris 
ketvirtadalius MVĮ finansavimo, todėl MVĮ ypač jautriai reaguoja į bankų skolinimo 
sąlygų griežtinimą; kadangi MVĮ neturi priemonių, kad galėtų įveikti užsitęsusią krizę, 
o nacionalinės priemonės neturėtų neigiamai paveikti ES vidaus rinkos;

F. kadangi dėl COVID-19 krizės susidariusio kapitalo trūkumo poveikis skirtinguose 
sektoriuose, įvairių tipų bendrovėse ir valstybėse narėse bus skirtingas, o tai lems 
skirtumus vidaus rinkoje; kadangi svarbu išlaikyti vienodas sąlygas siekiant kuo labiau 
sumažinti konkurencijos iškraipymus vidaus rinkoje, o skirtingi valstybių narių augimo 
rezultatai yra viena iš nevienodo ekonominio vystymosi ES priežasčių; kadangi MVĮ 
dar labiau kenčia nuo didelės ir dažnai nereguliuojamos pasaulinės konkurencijos;

G. kadangi EBPO paskelbtame ekonomikos perspektyvų dokumente neatmetama 
galimybė, kad kitos rimtos COVID-19 bangos atveju iki 2021 m. pabaigos bus prarasta 
daugiau pajamų nei per bet kurią ankstesnę pastarųjų 100 metų recesiją12; kadangi po 
COVID-19 protrūkio teikiama valstybės pagalba neturėtų iškraipyti konkurencijos 
vidaus rinkoje tarp skirtingų šalių MVĮ; kadangi pandemija parodė, kad perėjimas prie 
skaitmeninių technologijų yra itin svarbus, ir atkreipė dėmesį į būtinybę skaitmeninti 
ekonomiką, kad ateityje būtų užtikrintas didesnis atsparumas, tačiau aplinkos apsaugos 
problemos išlieka ir jas reikia spręsti; kadangi ES susiduria su didele pasaulinio 
lygmens veikėjų konkurencija; kadangi inovacijos yra veiksmingas būdas MVĮ 
užtikrinti ilgalaikį ir tvarų augimą;

H. kadangi tikimasi, jog diegiant aplinkosaugos požiūriu tvarią praktiką, inovacijas ir 
technologijas bus sukurta naujų darbo vietų ir verslo galimybių MVĮ, kartu stiprinant jų 
konkurencingumą ir mažinant išlaidas, jei tik sudaromos tinkamos administracinės, 
reglamentavimo ir techninės sąlygos; kadangi daugelis MVĮ nori pagerinti savo 
aplinkosauginį veiksmingumą, išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą, skaitmeninių 
technologijų naudojimą ir novatoriškų sprendimų diegimą, o visa tai bus itin svarbu 
remiant jų ilgalaikį ir tvarų augimą ir konkurencingumą, taip pat suteikiant joms 
galimybę atlikti pagrindinį vaidmenį tiesiogiai diegiant ekologines inovacijas; kadangi 
šiuo tikslu turėtų būti sudarytos geresnės galimybės gauti finansavimą ir techninę 

12 OECD Economic Outlook, Volume 2020, Issue I.
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paramą;

I. kadangi pagal Komisijos 2020 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą13 
daugelis MVĮ vis dar negali visapusiškai pasinaudoti skaitmeninimo galimybėmis ir 
atsilieka nuo didelių bendrovių tiek skaitmeniniais įgūdžiais, tiek savo veiklos 
skaitmeninimu, iš dalies dėl nesąžiningos tarptautinių bendrovių konkurencijos; kadangi 
tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos tiek skaitmeninėse, tiek neskaitmeninėse 
bendrosiose rinkose, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir išvengta neigiamo 
poveikio darbo ir socialinėms teisėms; kadangi duomenų naudojimas gali suteikti 
konkurencinį pranašumą ir sudaryti sąlygas MVĮ pasinaudoti skaitmeninės pertvarkos 
teikiamais privalumais, o dėmesys skaitmeniniam raštingumui ir įgūdžiams turėtų būti 
derinamas su didesnėmis ES investicijomis į skaitmeninę infrastruktūrą, taip pat MVĮ 
prieigos prie duomenų gerinimu ir sąžiningomis komercinėmis ir reguliavimo 
sistemomis esant bet kokiems rinkos santykiams, t. y. verslo tarpusavio, verslo su 
vartotojais ir verslo su valdžios sektoriumi;

J. kadangi vienas iš pagrindinių iššūkių, trukdančių pasinaudoti skaitmeninimo 
galimybėmis, yra kvalifikuotų darbuotojų trūkumas; kadangi Komisija, valstybės narės 
ir vietos valdžios institucijos turėtų imtis veiksmų verslo aplinkai gerinti, kad būtų 
užtikrintas MVĮ konkurencingumas ir tvarus bei ilgalaikis Sąjungos ekonomikos 
augimas; kadangi Sąjungos MVĮ strategija – tai galimybė skatinti menkai atstovaujamų 
grupių verslumo kultūrą ir sudaryti joms sąlygas visapusiškai išnaudoti galimybes, 
atsirandančias dėl skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos;

K. kadangi verslumo kultūros stiprinimas gali sudaryti sąlygas MVĮ visapusiškai prisidėti 
prie dvejopos pertvarkos ir ja pasinaudoti, taip pat didinti kuriamų darbo vietų skaičių, 
taigi ir MVĮ poveikį darbo rinkai; kadangi moterys sudaro 52 % visų ES gyventojų, bet 
tik 34,4 % visų savarankiškai dirbančių asmenų ir 30 % visų pradedančiųjų verslininkų 
ES14; kadangi moterų kūrybingumo ir verslumo potencialas lieka neišnaudotas ir turėtų 
būti labiau plėtojamas;

L. kadangi reikėtų sumažinti reguliavimo naštą, pavyzdžiui finansines ir nereikalingas 
reikalavimų laikymosi išlaidas, atsirandančias dėl pernelyg didelio reguliavimo ir 
pernelyg sudėtingų administracinių procedūrų, įskaitant problemas, susijusias su patentų 
ginčų nagrinėjimu, pvz., intelektinės nuosavybės apsaugos srityje, taip pat finansavimo 
galimybių požiūriu; kadangi inovacijos nėra susijusios su reguliavimu, bet jas skatina 
bendradarbiavimo pastangos, kai įmonės sąveikauja siekdamos keistis žiniomis ir 
informacija bei derinti idėjas ir finansavimą su partneriais platesnių inovacijų sistemų 
pagrindu; kadangi subsidijos, o ne mokesčių kreditai paprastai lengviau pasiekia MVĮ 
arba veiklą, kurią galbūt dažniau pasirenka MVĮ;

M. kadangi ES MVĮ apibrėžtis yra pateikiama daugiau kaip 100 ES teisės aktų, apimančių 
įvairiausias ES politikos sritis; kadangi Komisija toliau nagrinės dabartinę apibrėžtį ir 
teiks ataskaitas apie naujausiose viešose konsultacijose kilusius klausimus, pvz., 
sudėtingas nuosavybės struktūras arba galimą blokavimo poveikį (angl. lock-in effects); 
kadangi Komisija vis dar turi įgyvendinti 2016 m. rugsėjo 15 d. Europos Sąjungos 

13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
14 Ataskaita, kurią Europos Komisijai ir Europos investicijų bankui parengė Inovacijų finansavimo konsultacinių 
paslaugų tarnyba: „Moterų verslininkių finansavimas. Kaip užtikrinti ekonomikos augimą“ (angl. Funding women 
entrepreneurs - How to empower growth), 2020 m. birželio mėn.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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Teisingumo Teismo sprendimą, kuriame reikalaujama išaiškinti „nepriklausomumo“ ir 
„savarankiškumo“ kriterijus;

N. kadangi labai mažos įmonės sudaro reikšmingą Europos MVĮ dalį ir dažnai susiduria su 
sunkumais gauti finansavimą, taip pat įgyjant žinių apie Europos ir nacionaliniu 
lygmeniu prieinamas galimybes; kadangi šios kategorijos įmonės taip pat labai 
nukentėjo per COVID-19 krizę ir, nepažeidžiant dabartinės MVĮ apibrėžties, jos turėtų 
gauti daugiau paramos ir būti labiau skatinamos;

O. kadangi vidutinės kapitalizacijos įmonės labai prisideda siekiant užimtumo ir augimo, 
ypač kai kuriose valstybėse narėse; kadangi Komisija, įgyvendindama REFIT 
iniciatyvą, turėtų įvertinti poreikį nustatyti atskirą vidutinės kapitalizacijos įmonių 
apibrėžtį, kad būtų galima taikyti tikslines priemones, kartu užtikrinant, kad dėl to 
nebūtų išplėsta esama MVĮ apibrėžtis ir jokiu būdu nebūtų pakenkta MVĮ paramai;

Struktūrinės problemos prieš COVID-19 krizę

1. palankiai vertina Komisijos MVĮ strategiją ir pritaria jos nuomonei, kad MVĮ yra labai 
svarbios Europos ekonomikai; pabrėžia poreikį atnaujinti MVĮ strategiją atsižvelgiant į 
COVID-19 krizę, kartu sutelkiant dėmesį į pažangą pereinant prie socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu atsparios visuomenės ir konkurencingos 
ekonomikos, todėl ragina MVĮ strategiją suderinti su pramonės strategija, Europos 
duomenų strategija15 ir Europos žaliuoju kursu, kad vykdant dvejopą pertvarką būtų 
aktyviai įtrauktos ir remiamos visos MVĮ, siekiant didesnio konkurencingumo, 
ilgalaikio augimo ir didesnio atsparumo;

2. be to, ragina imtis priemonių, kuriomis būtų gerinama verslo kūrimo aplinka ir 
stiprinama verslumo dvasia, be kita ko, mažinant MVĮ tenkančią administracinę naštą; 
atsižvelgdamas į tai, ragina priimti MVĮ veiksmų planą, kuriame būtų nurodyti aiškūs 
tikslai, etapai ir tvarkaraštis, kartu vykdant reguliarią stebėseną, rengiant ataskaitas ir 
vertinimus; šiuo požiūriu pabrėžia, kad reikia stiprinti verslumo dvasią Sąjungoje ir 
sudaryti sąlygas naujoms įmonėms ir esamoms MVĮ klestėti ir diegti inovacijas, taip 
prisidedant prie Sąjungos ekonominio, socialinio bei aplinkos tvarumo ir ekonominio 
konkurencingumo;

3. pripažįsta, kad per didelė administracinė ir reguliavimo našta gali varžyti MVĮ 
galimybes klestėti, nes jos neturi reikiamų išteklių, kad galėtų laikytis sudėtingų 
biurokratinių reikalavimų;

4. todėl palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą pradėti vadovautis principu „kiek plius, 
tiek minus“, tačiau primena, kad taip tik išlaikomas status quo teisės aktuose, o toks 
užmojis nėra pakankamas; taip pat pabrėžia, kad valstybės narės turi vengti perteklinio 
reglamentavimo – tai būtų pirmas žingsnis siekiant suvaldyti naują reglamentavimo 
bangą; primena, kad viešasis administravimas tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu 
yra labai svarbus užtikrinant palankias sąlygas verslui ir, pavyzdžiui, skatinant 
investicijas, kuriomis siekiama didinti ekonomikos konkurencingumą, kartu išlaikant 
aukščiausius skaidrumo, darbuotojų sveikatos, teisių ir saugos bei aplinkos apsaugos 
standartus;

15 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatas „Europos duomenų strategija“ (COM(2020)0066).
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5. todėl ragina valstybes nares ir Komisiją pripažinti geresnio reglamentavimo ir 
supaprastinimo poreikį ir priimti veiksmų gaires, kuriose būtų numatyti konkretūs ir 
privalomi tikslai bei rodikliai, nes tai yra būtina sąlyga, kad ekonomika galėtų atsigauti, 
būtų galima diegti inovacijas ir išsaugoti ES įmonių konkurencingumą; pažymi, kad 
kelios valstybės narės yra nustačiusios kiekybinius tikslus – iki 30 %16 sumažinti 
administracinę naštą, ir ragina Komisiją nustatyti plataus užmojo ir privalomus 
kiekybinius ir kokybinius administracinės naštos mažinimo tikslus ES lygmeniu, kuo 
greičiau atlikus poveikio vertinimą ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. birželio 
mėn., prieš Komisijai parengiant komunikatą;

6. pažymi, kad šiose veiksmų gairėse turėtų būti nustatytos sritys, kuriose reikėtų gerokai 
sumažinti MVĮ tenkančią administracinę ir reguliavimo naštą, siekiant sumažinti 
reikalavimų laikymosi sąnaudas, įskaitant biurokratiją, ir padėti valstybėms narėms 
sparčiai sumažinti taisyklių skaičių, kartu užtikrinant darbuotojų teises, socialinius ir 
sveikatos standartus bei aplinkos apsaugą; pabrėžia, kad siekiant stebėti biurokratijos 
mažinimo veiksmingumą svarbu atlikti ir tokių priemonių ex post vertinimą, 
atsižvelgiant į MVĮ perspektyvą ir nekenkiant darbuotojų teisėms;

7. ragina gerinti reglamentavimo suderinamą, kartu užtikrinant pažangų skaitmeninimą, 
didesnį patogumą naudotojams, paprastesnes procedūras ir saugesnes bei privatumą 
užtikrinančias duomenų tvarkymo procedūras; atsižvelgdamas į tai, ragina užtikrinti 
didesnę ir tikslingesnę nacionalinio ir ES lygmens techninę ir administracinę pagalbą, 
keitimąsi geriausia patirtimi ir mokymo galimybes MVĮ; ragina Komisiją sukurti vieną 
bendrą skaitmeninę prieigą, kurioje būtų teikiamos visos užklausos dėl MVĮ galimybių 
gauti ES finansavimą, ir užtikrinti, kad į ES paramos sistemas, be kita ko, skirtas 
COVID-19 padariniams šalinti, būtų įtrauktas stiprus MVĮ komponentas;

8. palankiai vertina laimėjimus geresnio reglamentavimo principų taikymo srityje; 
pabrėžia, kad reikia siekti tolesnės pažangos, visų pirma formų ir procedūrų 
supaprastinimo ir standartizavimo srityje, nuosekliai įgyvendinant vienkartinio 
duomenų pateikimo ir standartinio paslaugų skaitmeninimo principus tiek ES, tiek 
valstybių narių lygmeniu ir apskritai mažinant administracinę naštą;

9. ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti COVID-19 krizės ekonominį ir socialinį poveikį 
MVĮ ir atsižvelgti į MVĮ dėl COVID-19 krizės kylančius sunkumus, kai bus atliekami 
poveikio vertinimai prieš teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų;

10. todėl ragina atlikti privalomą tyrimą, kuris leistų MVĮ aspektu įvertinti pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų sąnaudas ir naudą, įskaitant jų ekonominį poveikį ir 
poveikį MVĮ darbuotojams; tikisi, kad visuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų bus visapusiškai atsižvelgta į poveikio MVĮ tyrimo rezultatus ir bus 
aiškiai parodyta, kaip būtų pasiektas supaprastinimas, ir, jei įmanoma, parengtos 
papildomos rekomendacijos, kad būtų išvengta nereikalingos administracinės ar 
reguliavimo naštos MVĮ; primena, kad ES teisėkūros proceso metu daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama poveikio vertinimų kokybei, o ne kuo greitesniam iniciatyvų 
užbaigimui; ragina valstybes nares kaupti ir skatinti geriausią patirtį ir parengti gaires 

16 Ataskaita, kurią Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerijai pateikė Europos politikos studijų centras: 
„Galimybių studija: principo „kiek plius, tiek minus“ įdiegimas Europos Komisijoje“ (angl. Feasibility Study: 
Introducing ‘one-in-one-out’ in the European Commission), 2019 m. gruodžio 5 d.



PE653.858v02-00 10/73 RR\1219652LT.docx

LT

dėl sisteminio MVĮ tyrimų vykdymo, taip pat ir nacionaliniu lygmeniu;

11. ragina Komisiją užtikrinti Reglamentavimo patikros valdybos (RPV) veiksmingumą ir 
tinkamą veikimą užtikrinant, kad jos daugumą sudarytų išorės ekspertai ir ji turėtų 
Jungtinio tyrimų centro paramą; pakartoja, kad turi būti užtikrintas RPV ir jos darbo 
nepriklausomumas, skaidrumas ir objektyvumas ir kad valdybos nariams neturėtų būti 
taikoma jokia politinė kontrolė, interesų konfliktai ar šališkumas; ragina Komisiją 
užtikrinti subalansuotą atstovavimą didelėms ir mažoms įmonėms visose atitinkamose 
su ES politikos formavimu susijusiose institucijose ir komitetuose, įskaitant RPV; 
mano, kad dabartinis reikalavimas turėti RPV tik vieną MVĮ atstovą, atstovaujantį 
visoms MVĮ visuose sektoriuose, yra nepakankamas, atsižvelgiant į didelę MVĮ 
įvairovę Europoje;

12. ragina atnaujinti iniciatyvos „Small Business Act“ (SBA) įgyvendinimą; pabrėžia, kad 
reikia nuosekliai taikyti principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“ ir stiprinti 
principą „svarbiems klausimams skirti daug dėmesio, o nesvarbiems – mažai“, kad ES ir 
nacionalinės teisės aktuose būtų užtikrintas tinkamas dėmesys MVĮ ir kad tai taptų 
pagrindu naujam tarpinstituciniam įsipareigojimui mažinti administracinę naštą;

13. atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą paskirti specialųjį ES MVĮ atstovą siekiant 
suteikti daugiau matomumo MVĮ problemoms; be to, ragina Komisiją paskirti MVĮ 
atstovą į centrinį padalinį prie Komisijos Pirmininko būstinės, kad jis galėtų stebėti 
visuose generaliniuose direktoratuose svarstomus su MVĮ susijusius klausimus; ragina 
Komisiją remtis dabartiniu MVĮ veiklos peržiūros procesu ir dalyvauti kasmet 
rengiamose diskusijose dėl „MVĮ Sąjungos padėties“, kurios vyks Parlamento 
plenariniame posėdyje; pabrėžia galimybę stiprinti MVĮ atstovo tinklo ir MVĮ 
atstovaujančių nacionalinių ir vietos organizacijų bendradarbiavimą;

14. mano, kad ES tikslai tvarumo ir skaitmeninimo srityse turėtų visapusiškai atitikti 
finansinius ir kitus išteklius, kad valstybės narės galėtų skatinti MVĮ pertvarką šiose 
srityse, nes tai ypač svarbu mažiau išsivysčiusiems regionams; pabrėžia, kad šie tikslai 
negali prieštarauti vieni kitiems, o priešingai – turi vienas kitą papildyti ir būti 
įgyvendinami kartu su priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti darbo vietas 
užtikrinant darbuotojų teises ir gerinant darbo sąlygas;

15. apgailestauja dėl to, kad MVĮ susiduria su didesniais sunkumais gauti finansavimą, nei 
didesnės įmonės, be kita ko, dėl įvairių piniginių priemonių ir reglamentavimo sistemos; 
atsižvelgdamas į tai, siūlo imtis veiksmų, kad MVĮ, įskaitant labai mažas įmones ir 
startuolius, turėtų daugiau galimybių gauti kreditą; primena, kad MVĮ paprastai neturi 
pakankamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad galėtų vienodomis sąlygomis su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, ypač tarptautinėmis bendrovėmis, dalyvauti prieigos prie 
finansinių priemonių procese;

16. reiškia susirūpinimą dėl sunkumų, su kuriais susiduria dauguma MVĮ, ypač tos, kurių 
kapitalizacija ribota, norėdamos pasinaudoti EIB finansavimo linijomis, ir ragina 
nustatant prieigos sąlygas atsižvelgti į poreikį užtikrinti aktyvesnį MVĮ dalyvavimą; 
apgailestauja dėl to, kad daugelis MVĮ, įskaitant labai mažas įmones ir startuolius, 
negali pasinaudoti ES finansavimu dėl to, kad jiems trūksta informacijos apie esamas 
galimybes, taip pat dėl lėtų ir pernelyg sudėtingų susijusių procedūrų ir tinkamumo 
kriterijų; ragina Komisiją pašalinti tokias kliūtis supaprastinant procedūras, užtikrinant 
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internetinę prieigą prie informacijos ir toliau remiant MVĮ ir labai mažoms įmonėms 
specialiai pritaikytas paskatas;

17. šiuo atžvilgiu primena valstybėms narėms ir Komisijai, kad reikia nedelsiant atkurti 
MVĮ likvidumą, siekiant užtikrinti jų veikimo pagrindą, ir įspėja, kad MVĮ, ypač labai 
mažų įmonių, – turint omenyje jų struktūrines problemas, palyginti su didesnėmis 
įmonėmis, – išlikimas po COVID-19 priklausys nuo spartaus sprendimų priėmimo, 
tinkamo finansavimo ir greito likvidumo užtikrinimo; 

18. ragina Komisiją ir valstybes nares kuo geriau pasinaudoti būsimomis ES priemonėmis 
pagal kitą daugiametę finansinę programą (DFP), atsižvelgiant į konkrečius vietos 
bendruomenių poreikius ir, kai įmanoma, į esamus sektorių ir nacionalinius ypatumus; 
primena, jog tikimasi, kad jos, be kita ko, nukreips investicijas į MVĮ;

19. apgailestaudamas pažymi, kad Ekonomikos gaivinimo plane MVĮ skiriama nedaug 
dėmesio, ir ragina numatyti priemones, kuriomis būtų užtikrinta supaprastinta MVĮ 
prieiga;

20. primygtinai ragina Komisiją geriau pritaikyti ES finansavimą, kad būtų pritraukta 
daugiau neskaitmeninių, aukštųjų technologijų ir novatoriškų MVĮ, ir taip pat ragina 
kuriant naujas ES priemones atsižvelgti į tai, ar MVĮ galės pagrįstai pasinaudoti tokiu 
finansavimu ir ar jis atitinka jų poreikius, ir užtikrinti, kad MVĮ galėtų gauti tiek pat 
naudos, kiek ir visi kiti vertės grandinėje dalyvaujantys partneriai, kad būtų užtikrintas 
Europos konkurencingumas pasaulyje; primena, kad, siekiant padėti startuoliams 
klestėti, labai svarbu užtikrinti „ilgalaikio kapitalo“, kuriuo siekiama gauti ilgalaikėms 
investicijoms būdingos naudos ir kurio teikėjai gali išlaikyti savo investicijas net ir 
esant trumpalaikėms nepalankioms sąlygoms, pasiūlą;

21. pabrėžia, jog būtina, kad ES įstaigos aktyviai bendrautų su MVĮ tinklais ir 
organizacijomis vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, kad būtų galima laiku 
teikti informaciją ir gaires, kaip pasinaudoti esamomis ir planuojamomis ES 
finansavimo galimybėmis; primena Komisijai, kad ji pasinaudotų visomis turimomis 
ryšių palaikymo priemonėmis, taip pat rengtų konkursus studentams ir jauniems 
verslininkams;

22. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti nediskriminacines galimybes gauti bankų 
paskolas MVĮ, be kita ko, toms, kurių verslo modeliai orientuoti į nematerialųjį turtą; 
primena, kad galimybė gauti finansavimą yra pagrindinis augimą, tvarią pertvarką ir 
inovacijas skatinantis veiksnys, ir ragina toliau remti novatoriškus verslo modelius; 
apgailestauja dėl skirtingose ES šalyse įsikūrusioms MVĮ taikomų skirtingų kredito 
teikimo sąlygų ir ragina valstybes nares bendradarbiauti su finansų ir bankų sektoriais, 
atsižvelgiant į jų įsipareigojimą užtikrinti visapusiškas ir sąžiningas MVĮ galimybes 
gauti banko paskolas;

23. pabrėžia, kad vien tik kapitalo rinkų skiriamo finansavimo nepakaks siekiant pateikti 
MVĮ tinkamus sprendimus, ir mano, kad finansinių paslaugų sektorius turi būti stabilus 
ir pasiūlyti MVĮ, labai mažoms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems verslininkams 
įvairias ir ekonomiškai efektyvias specialiai pritaikyto finansavimo galimybes; todėl 
pabrėžia, kokie svarbūs yra tradiciniai bankininkystės modeliai, įskaitant mažus 
regioninius bankus ir taupymo kooperatyvus; ragina EIB glaudžiau bendradarbiauti su 
valstybėse narėse veikiančiais finansų tarpininkais, skleidžiant MVĮ svarbią informaciją, 
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siekiant pagerinti jų galimybes gauti finansavimą;

Nauji dėl COVID-19 pandemijos kylantys iššūkiai

24. primena, kad turi būti skubiai užtikrintas MVĮ likvidumas, taip pat turi būti sustiprintos 
MVĮ rekapitalizavimo priemonės; primygtinai ragina valstybes nares ir Komisiją spręsti 
vėluojančių mokėjimų problemą, dėl kurios MVĮ ir toliau susiduria su dideliais 
likvidumo uždaviniais, ir primygtinai ragina valstybes nares, kurios dar to nepadarė, 
įgyvendinti Pavėluotų mokėjimų direktyvą, ypač kiek tai susiję su viešojo 
administravimo institucijomis ir įmonių tarpusavio santykiais;

25. primygtinai ragina Komisiją stiprinti Pavėluotų mokėjimų direktyvos stebėseną ir 
vykdymo užtikrinimą ir įvertinti poreikį ją persvarstyti siekiant užtikrinti, kad vidaus 
rinkoje būtų užtikrinti skubūs mokėjimai kaip norma, tiek vykdant įmonių tarpusavio 
sandorius, visų pirma iš didesnių įmonių – mažesnėms, tiek sandorius tarp valdžios 
sektoriaus ir verslo subjektų; ragina Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmens 
valdžios institucijas rodyti tinkamą pavyzdį visada laiku mokant MVĮ ir, atsižvelgdamas 
į tai, ragina aktyviai taikyti pažeidimo nagrinėjimo procedūras tais atvejais, kai 
direktyva nėra tinkamai įgyvendinama;

26. pripažįsta, kad reikia laikinai sušvelninti valstybės pagalbos taisykles ir pripažinti, kad 
jos lėmė netolygų priemonių įgyvendinimą visoje Sąjungoje; ragina Komisiją ir Tarybą 
skubiai imtis veiksmų siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas tarp valstybių 
narių;

27. pažymi, kad ateityje vertinant ir persvarstant valstybės pagalbos taisykles turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į ypatumus ir geografiniu požiūriu nepalankias sąlygas, su 
kuriomis susiduria atokiausiose teritorijose įsikūrusios MVĮ, įskaitant esančias salose, 
atokiausiuose regionuose ir kalnuotose vietovėse, taip pat kitose vietovėse, įskaitant 
neperiferines vietoves, kurioms poveikį daro precedento neturinčios gaivalinės 
nelaimės;

28. yra labai susirūpinęs dėl to, kad COVID-19 krizė labiausiai paveikė turizmo, 
apgyvendinimo paslaugų, kultūros, kūrybos pramonės, transporto, prekybos mugių ir 
renginių sektorius, kurių didelę dalį sudaro MVĮ; pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti 
nuolatines skubias priemones, kuriomis siekiama atkurti ir išlaikyti keliautojų ir 
paslaugų teikėjų tarpusavio pasitikėjimą; pabrėžia, kad šiems sektoriams reikia 
sumažinti administracinę naštą ir sąnaudas lemiantį reglamentavimą, nustatyti 
geriausius sektoriaus gaivinimo būdus ir užtikrinti nukentėjusių sektorių darbuotojų 
teisių apsaugą; primena, kad svarbu pagerinti kultūros ir kūrybos sektoriuje veikiančių 
MVĮ galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir paramos programomis, nes 
COVID-19 krizė parodė, kokios jos yra svarbios mūsų ekonomikai ir socialiniam 
gyvenimui;

29. primygtinai ragina valstybes nares užimtumo apsaugą ir MVĮ bei startuolių išlikimą 
pripažinti svarbiausiais politiniais prioritetais, pateikiant konkrečias priemones siekiant 
remti ekonomiškai perspektyvias MVĮ ir startuolius, kuriems gresia nemokumas, visų 
pirma atsižvelgiant Europos Vadovų Tarybos pasiūlymą panaikinti Mokumo palaikymo 
priemonę; atkreipia dėmesį į iniciatyvą „Paramos priemonės nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti“ (SURE), kuria siekiama padengti su nacionalinėmis 
sutrumpinto darbo laiko sistemomis susijusias išlaidas; ragina Komisiją aktyviai remti 
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valstybes nares į nacionalinę teisę perkeliant Restruktūrizavimo ir nemokumo 
direktyvą17, siekiant užtikrinti, kad sunkumų patiriančioms MVĮ būtų suteikta tikra 
antroji galimybė;

30. pažymi, kad dėl COVID-19 krizės MVĮ buvo paskatintos diegti novatoriškas 
technologijas, naujus darbo organizavimo būdus ir skaitmeninius verslo modelius, pvz., 
e. prekybos, bendradarbiaujamosios ekonomikos ir nuotolinio darbo; atkreipia dėmesį į 
tai, kad daugeliui MVĮ buvo sunku prisitaikyti prie naujų aplinkybių, ir šiuo atžvilgiu 
ragina Komisiją užtikrinti, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas būtų 
nukreiptos į MVĮ dalyvavimą, kartu užtikrinant intelektinės nuosavybės teisių gynimo ir 
inovacijų skatinimo pusiausvyrą; be to, ragina užtikrinti pagarbą darbuotojų teisėms per 
visą šį procesą;

31. primena, kad MVĮ inovacijos yra pagrindinis našumo ir tvaraus augimo veiksnys, nes 
jos gali padėti kovoti su pasauliniais ir visuomenės uždaviniais bei užtikrinti geresnes 
darbo sąlygas; primena, kad technologinė plėtra ir skaitmeninimas didina MVĮ 
galimybes diegti inovacijas ir klestėti, spartina žinių plitimą bei naujų verslo modelių 
kūrimą ir didina jų galimybes sparčiau plėsti veiklą;

32. pabrėžia, kad investuojant į inovacijas pirmenybę reikėtų teikti ekologinėms sistemoms, 
kurias įgyvendinant įtraukiamos MVĮ ir kurios stiprina pažangiųjų technologijų bendrą 
kūrimą, brandinimą ir perdavimą pramonei, taip pat naujų technologijų įsisavinimą; 
todėl pabrėžia tikslinės viešosios politikos svarbą siekiant remti su skaitmeninės 
pertvarkos procesais susijusius labai mažų įmonių ir MVĮ horizontaliuosius poreikius, 
pvz., ataskaitų teikimo prievolių supaprastinimą, ir ragina valstybes nares parengti 
bandomąsias iniciatyvas, kuriomis būtų paspartintas MVĮ naudojimasis e. prekybos 
sprendimais, pvz., vykdant mokymo ir konsultavimo veiklą, teikiant techninę pagalbą, 
geriausią praktiką arba integruojant žinių trikampį (švietimas, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos) ir įtraukiant visus susijusius suinteresuotuosius subjektus bei vietos valdžios 
institucijas;

33. palankiai vertina tai, kad MVĮ yra įtrauktos į Europos kosmoso programą, taip pat į 
daugelio vartotojų grandies paslaugų ir programų rengimą; pripažįsta, kad MVĮ atlieka 
labai svarbų vaidmenį Europos gynybos tiekimo grandinėse;

34. palankiai vertina Komisijos pažadą įgyvendinti spartesnes mokymo programas 
pasitelkiant intensyvius skaitmeninius kursus, kad labai mažų įmonių ir MVĮ 
darbuotojai galėtų įgyti žinių tokiose srityse kaip dirbtinis intelektas, kibernetinis 
saugumas ir paskirstytojo registro technologijos; pabrėžia, kad prieš MVĮ skirtus pagal 
skaitmeninės Europos programą rengiamus intensyvius skaitmeninius kursus turėtų būti 
įgyvendinamos subsidijuojamos programos, kuriose MVĮ savininkai ir direktoriai galėtų 
nustatyti savo skaitmeninius poreikius ir galimybes; pažymi, kad kvalifikuota darbo 
jėga nepaprastai svarbi norint, kad MVĮ klestėtų ir būtų pajėgios sėkmingai atremti ne 
tik su ekologine ir skaitmenine pertvarka susijusius, bet ir tradicinius iššūkius, su kuriais 
šios įmonės susiduria;

35. apgailestauja dėl to, kad iki šiol tik 17 % MVĮ sėkmingai integravo skaitmenines 

17 2019 m. birželio 20 d. Direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo 
ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų 
veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132. OL L 172, 2019 6 26, p. 18.



PE653.858v02-00 14/73 RR\1219652LT.docx

LT

technologijas į savo verslo veiklą; ragina stiprinti veiksmus, kuriais siekiama spręsti 
įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties ir trūkumo problemą ir suteikti MVĮ 
skaitmeninį raštingumą ir įgūdžius, taip pat gerinti su viešaisiais pirkimais ir finansiniu 
švietimu susijusius įgūdžius, kaip ir kreditų bei tiekimo grandinės valdymo įgūdžius, 
kurie reikalingi sparčiai besikeičiančiose darbo rinkose, be kita ko, atsižvelgiant į 
COVID-19 krizės sukeltą pagreitį;

36. pabrėžia, kad reikia skatinti investicijas į tolesnes MVĮ profesinio mokymo ir 
pameistrystės programas; atsižvelgdamas į tai, ragina nustatyti pritaikytą požiūrį į labai 
mažų įmonių skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia vaidmenį, kurį šiuo tikslu gali atlikti 
Komisijos įgūdžių darbotvarkė, ir pažymi, kad norint panaikinti atskirtį skaitmeninėje ir 
inovacijų srityse, būtina didinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
sričių programų absolventų skaičių ir spręsti atskirties problemą, su kuria susiduria 
moterys šioje srityje; šiuo požiūriu teigiamai vertina Europos įgūdžių darbotvarkę;

37. atkreipia dėmesį į Komisijos baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto (COM(2020)0065) ir į 
jos nuomonę, kad kiekviena valstybė narė turėtų turėti bent vieną skaitmeninių 
inovacijų centrą, turintį aukštą specializacijos lygį dirbtinio intelekto srityje;

38. ragina Komisiją remti MVĮ pastangas, be kita ko, atnaujinti pasenusią įrangą, gerinti 
žinių perdavimą ir nustatyti veiksmingiausius technologijų, pvz., pramoninio dirbtinio 
intelekto, naudojimo būdus, taip pat kelti darbuotojų kvalifikaciją suteikiant skubiai 
reikalingus įgūdžius, kad būtų galima vykdyti nuotolinę turto kontrolę, gamybos 
stebėseną, darbuotojų bendradarbiavimą, taip pat taikyti aplinkos atžvilgiu tvarius 
verslo modelius, žiedinės ekonomikos metodus, energijos ir išteklių naudojimo 
efektyvumą, kur skaitmeninė kompetencija dažnai yra itin svarbi ir leidžia MVĮ išlikti 
konkurencingoms; ragina Komisiją taip pat apsvarstyti galimybę sukurti MVĮ kuponų 
programą, kuria būtų remiami minėtieji tikslai;

39. primygtinai ragina imtis veiksmų siekiant šalinti MVĮ žinių ir įgūdžių spragas, 
susijusias su aplinkos atžvilgiu tvariomis technologijomis, praktika ir verslo modeliais, 
visų pirma tuose sektoriuose, kuriuose reikia esminių pokyčių siekiant ES tvarios 
energetikos ir aplinkosaugos tikslų;

40. primena, kokios svarbios yra priemonės, kaip antai Europos įmonių tinklas ir Europos 
skaitmeninių inovacijų centrai, kurie gali skatinti MVĮ tarptautinimą, skaitmeninimą ir 
inovacijų diegimą vietos lygmeniu, be kita ko, aplinkosaugos srityje, ir padėti užtikrinti, 
kad jos būtų tinkamos iškeltiems tikslams pasiekti; ragina Komisiją atlikti išsamų šių 
priemonių laikotarpio vidurio ir ex post vertinimą konsultuojantis su MVĮ atstovais viso 
vertinimo proceso metu, siekiant užtikrinti, kad šie tinklai veiksmingai pasiektų MVĮ;

41. akcentuoja itin svarbų ne asmens duomenų ir technologijų perdavimo iš akademinės 
bendruomenės į MVĮ vaidmenį ir pabrėžia, kad svarbu sukurti Europos duomenų erdves 
nediskriminaciniam, patikimam ir saugiam dalijimuisi ne asmens duomenimis, siekiant 
padidinti duomenų srautus tarp įmonių ir su vyriausybėmis, naudojant atvirųjų duomenų 
modelį;

42. ragina priimti lygiagrečią ir griežtesnę politiką, siekiant pagerinti interneto 
infrastruktūrą ir junglumo sąlygas, kurios būtų naudingos atokiose vietovėse 
veikiančioms MVĮ, nes tai yra pagrindinė sąlyga skaitmeninimui pagerinti ir 
veiksmingai pertvarkai užtikrinti; ragina Komisiją apsvarstyti privalomus junglumo 
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srities tikslus;

Ekonomikos gaivinimo strategija

43. tvirtina, kad programa „Europos horizontas“ yra prioritetinė ir jai reikia skirti 
pakankamą bendrą finansavimą; ragina didelę jo dalį skirti MVĮ, įskaitant Europos 
inovacijų tarybos MVĮ komponentus, taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad, kai įmanoma, taikant mokslinių tyrimų ir inovacijų priemones, pvz., 
Europos inovacijų tarybos programą „Accelerator“, būtų sparčiau teikiama parama 
novatoriškas technologijas plėtojančioms MVĮ ir startuoliams; 

44. ragina užtikrinti, kad ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politika ir priemonės būtų kuo 
neutralesnės sektorių atžvilgiu ir teikti didesnę paramą ne tik toms MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms, kurios jau aktyviai dalyvauja inovacijų diegimo veikloje, bet ir, atsižvelgiant į 
poreikius, atsiliekančioms MVĮ, ypač tradicinės gamybos srityje; ragina didesnę 
Europos lygmens mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo dalį skirti neskaitmeninėms 
MVĮ ir MVĮ, kurios nori pagerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą;

45. pabrėžia, kad bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas yra būtini siekiant pagerinti MVĮ 
veiklos rezultatus; šiuo tikslu pažymi, kad grupės ir partnerystės su visais žinių 
trikampio dalyviais (švietimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos) turi būti labiau 
remiamos ir skatinamos mažinant administracinę naštą, supaprastinant procedūras ir 
sukuriant bendrų paslaugų infrastruktūrą, skirtą MVĮ dalyvavimui grupėse; be to, ragina 
Komisiją užtikrinti, kad programos „Europos horizontas“ partnerystės ir misijos nuo pat 
jų įgyvendinimo pradžios būtų skaidrios ir įtraukios, visų pirma atsižvelgiant į MVĮ 
dalyvavimą ir jų strateginės mokslinių tyrimų darbotvarkės bei metinių darbo programų 
rengimą; taip pat, pabrėžia, kad reikia užtikrinti sąžiningą dalijimosi išvadomis ir 
galutiniais rezultatais tvarką, laikantis principo, kad reikia būti „atviriems – kiek 
įmanoma, uždariems – kiek būtina“;

46. taip pat pabrėžia Europos inovacijos ir technologijos instituto ir jo žinių ir inovacijų 
bendrijų teikiamas galimybes, nes jie gali veiksmingai sustiprinti MVĮ, mokslinių 
centrų ir universitetų bendradarbiavimą, siekiant skatinti vietinę verslininkystę ir spręsti 
pačius svarbiausius mūsų amžiaus visuomeninius uždavinius;

47. ragina Komisiją ir valstybes nares investuoti, be kita ko, į duomenų ekonomiką, dirbtinį 
intelektą, pažangią gamybą, daiktų internetą ir kvantinę kompiuteriją, taip pat užtikrinti 
stiprų MVĮ komponentą šiose srityse; apgailestauja dėl to, kad dauguma MVĮ neturi 
prieigos prie savo kuriamų duomenų; todėl palankiai vertina Europos duomenų 
strategiją, kuria siekiama sukurti tikrą duomenų rinką, kurioje MVĮ galėtų lengvai 
susipažinti su duomenimis ir jais naudotis esant bet kokiems rinkos santykiams, t. y. 
verslo su vartotojais, verslo tarpusavio ir verslo su valdžios sektoriumi;

48. ragina valstybes nares užtikrinti, kad MVĮ būtų remiamos joms reikalingos inovacijų 
galimybės, ir savo nacionalinėse inovacijų strategijose kuo labiau padidinti sąveiką su 
ES programomis; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia novatoriškų MVĮ, kurios specializuojasi 
naujų technologijų srityje, vaidmenį;

49. pabrėžia, kad būtina didinti MVĮ savininkų ir vadovų, MVĮ asociacijų ir paramos 
organizacijų informuotumą apie aplinkosaugos požiūriu veiksmingesnių technologijų 
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finansavimo galimybes, apie su ekologiniu projektavimu ir efektyviu išteklių naudojimu 
ir valdymu susijusias rangos paslaugas (pvz., konsultavimą, konsultuojamąjį ugdymą ir 
mokymus) ir apie žaliąjį verslumą bei žaliąsias technologijas, produktus ir paslaugas;

50. pabrėžia, kad investicijos į naujas ir aplinką tausojančias technologijas gali paversti 
Europos žaliąjį kursą nauja augimo strategija, kurią įgyvendinant MVĮ galėtų gauti 
naudos ir padidinti savo inovacijų potencialą;

51. pripažįsta, kad, nors daugelis MVĮ norėtų investuoti į efektyviai energiją naudojančius, 
žiedinius ir aplinkai palankius procesus, produktus ir paslaugas, tam yra didelių kliūčių, 
visų pirma finansinių kliūčių, trukdančių joms tai daryti; ragina Komisiją ir valstybes 
nares mažinti reguliavimo naštą ir pašalinti tokias kliūtis sukuriant palankią reguliavimo 
sistemą ir techninės bei finansinės paramos sistemas, be kita ko, pasitelkiant privačias 
investicijas, kad MVĮ galėtų sėkmingai ir sparčiai įsisavinti ekologišką praktiką, 
produktus, procesus ir paslaugas; laikosi nuomonės, kad didesnė tikslinė techninė ir 
finansinė pagalba bus labai svarbi skatinant žaliąsias galimybes tose MVĮ, įskaitant 
labai mažas įmones; pabrėžia, kad tokia pagalba turėtų padėti MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms visapusiškai pasinaudoti žaliojo kurso teikiamomis galimybėmis, atsižvelgiant 
į jų struktūrą, verslo modelį ir apskritai į jų poreikius, nes nėra vieno visiems tinkančio 
modelio; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia aktyviai įtraukti MVĮ organizacijų 
atstovus;

52. palankiai vertina iniciatyvas, kuriomis MVĮ suteikiamos geriausios užimtumo ir 
konkurencingumo galimybės, pvz., žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimą, 
vietos lygmens darbo vietų kūrimą ir MVĮ suteikiamas dideles verslo ir inovacijų 
galimybes;  atkreipia dėmesį į galimybes, kurias suteikia vadinamosios „renovacijos 
bangos“ iniciatyvos, įskaitant miestų atnaujinimo projektus; pažymi, kad teisė į remontą 
yra ne tik naudinga vartotojams, bet ir gali paskatinti MVĮ patekti į remonto rinkos 
segmentą, o politika, kuria siekiama didinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą, 
padeda ne tik statybų sektoriuje veikiančioms MVĮ, bet ir visoms MVĮ skatinti energijos 
vartojimo efektyvumą, taip prisidedant prie jų veiklos sąnaudų mažinimo; ragina plėtoti 
konkurencingesnę energetinių paslaugų bendrovių (ESCO) rinką;

53. pabrėžia, kad viešieji pirkimai yra strateginė priemonė tvarios gamybos ir vartojimo 
modeliams skatinti; mano, kad ši priemonė, teikiant jai tinkamą paramą ir pagalbą, taip 
pat gali suteikti daug galimybių novatoriškoms vietos MVĮ; atkreipia dėmesį į panašų 
žaliųjų ir žiedinių viešųjų pirkimų vaidmenį ir šiuo atžvilgiu primena, kad juos 
įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu turėtų būti rengiami mokymai ir teikiama parama 
viešosioms įstaigoms ir MVĮ;

54. pažymi, kad jau seniai žinoma, jog subalansuota intelektinės nuosavybės teisių sistema 
yra svarbus žingsnis gerinant vidaus rinkos veikimą; todėl ragina Komisiją teikti 
pirmenybę paskelbtam intelektinės nuosavybės veiksmų planui, kad būtų užtikrinta ES 
lygmens autorių teisėmis saugomų prekių ir patentuotų išradimų apsauga ir stiprinamas 
Europos įmonių, ypač MVĮ, gebėjimas diegti inovacijas remiantis tvirta ir subalansuota 
intelektinės nuosavybės tvarka, kuri bus naudinga novatoriškų MVĮ pasauliniam 
konkurencingumui, taip pat mažinant administracinių procedūrų išlaidas ir sudėtingumą, 
kartu sprendžiant su patentų ginčų nagrinėjimu susijusias problemas ir kuriant atvirojo 
kodo ir atvirųjų duomenų modelius būsimoms inovacijoms;



RR\1219652LT.docx 17/73 PE653.858v02-00

LT

55. primena profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą vaidmenį, nes tai nepaprastai 
svarbu sprendžiant kvalifikuotos darbo jėgos paklausos ir pasiūlos neatitikties problemą, 
ragina ankstyvaisiais švietimo etapais integruoti verslumo įgūdžius ir skatinti bedarbių 
perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, kad jie galėtų integruotis į darbo rinką ir 
užtikrinti, kad MVĮ galėtų tikėtis įdarbinti tinkamai apmokytus darbuotojus;

56. ragina Komisiją ir valstybes nares paspartinti ir išplėsti iniciatyvas, kuriomis siekiama 
nustatyti reikalingus įgūdžius ir spręsti spragų darbo rinkoje problemą įgyvendinant 
MVĮ skirtas švietimo, profesinio mokymo strategijas ir įgūdžių ugdymo programas, ir 
apgailestauja dėl to, kad moterų vadovaujamos labai mažos įmonės ir MVĮ vis dar 
patiria atotrūkį verslumo ir galimybių gauti finansavimą srityse; ragina valstybes nares 
įvertinti kliūtis, kurios vis dar trukdo moterims tapti įmonių steigėjomis ir vadovėmis; 
pabrėžia, kad pagal lytis suskirstytų duomenų naudojimas padės kruopščiau atlikti šį 
vertinimą ir visapusiškai pagerins sprendimų priėmimo proceso kokybę; ragina 
įgyvendinti moterų švietimo ir kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas siekiant padėti joms 
gerinti savo verslumo įgūdžius ir pasitikėjimą savimi; be to, mano, kad reikėtų skatinti 
e. valdžios priemones ir skaitmeninius įgūdžius viešajame sektoriuje, kad viešasis 
administravimas būtų palankesnis verslui ir piliečiams, ir ragina valstybes nares 
užtikrinti keitimąsi geriausia nacionaline ir regionine patirtimi šioje srityje, taip pat 
atsižvelgiant į viešojo administravimo institucijų ir privačiojo sektoriaus 
bendradarbiavimą, siekiant sustiprinti ekonomikos konkurencingumą;

57. primena, kad MVĮ strategija turi apimti skirtingų dydžių ir rūšių MVĮ, nepriklausomai 
nuo to, ar jos veikia tradiciniuose, socialiniuose, ar aukštųjų technologijų sektoriuose; 
mano, kad tradicinių amatų, turizmo, kultūros ir kūrybos sektoriuose bei socialinės 
ekonomikos srityje veikiančios MVĮ yra ypač pažeidžiama MVĮ tinklo dalis; pripažįsta 
jų istorinę, kultūrinę, ekonominę ir socialinę vertę ir ragina valstybes nares užtikrinti šių 
sektorių konkurencingumą, be kita ko, skatinant perdavimą iš kartos į kartą ir 
savarankišką verslumą, skatinant prieigą prie informacijos apie inovacijų galimybes ir 
remiant šių sektorių apsaugą ir stiprinimą;

58. ragina Komisiją įgyvendinant ES paramos MVĮ programas, visų pirma bendrosios 
rinkos programą, taip pat ypatingą dėmesį skirti socialinės ekonomikos įmonėms, kurios 
yra įsitvirtinusios vietos lygmeniu, teikia įvairius produktus ir paslaugas visoje ES 
bendrojoje rinkoje, kuria kokybiškas darbo vietas ir skatina socialines inovacijas;

59. ragina Komisiją pateikti ir įsipareigoti įgyvendinti gaires dėl administracinės naštos 
mažinimo, įskaitant veiksmų ir laikotarpio vidurio patikrinimų tvarkaraštį, ir dėl MVĮ 
strategijos įgyvendinimo, kurios turėtų būti pristatytos per kasmetines plenarinio 
posėdžio diskusijas dėl „MVĮ Sąjungos padėties“; pažymi, kad PSO paskelbus 
pandemijos pavojų ir įgyvendinus priemones, kuriomis siekiama suvaldyti COVID-19 
plitimą, daugelis Europos įmonių buvo priverstos sustabdyti arba sulėtinti gamybą dėl 
prekybos apribojimų, tiekimo grandinės sutrikimų ir žaliavų bei komponentų iš trečiųjų 
šalių trūkumo, o tai dar kartą parodė, kad Europos pramonė turi įgyti strateginį 
savarankiškumą ir sumažinti savo priklausomybę nuo ES nepriklausančių šalių, taip pat 
užtikrinti, kad pagrindinės strateginių vertės grandinių dalys, įskaitant gamybos 
pramonę, geriau būtų išsidėsčiusios jos teritorijoje; be to, ragina Komisiją užtikrinti, kad 
medicinos priemones tiekiančios bendrovės nesusidurtų vėl su tais pačiais sunkumais, 
kokie iškilo vidaus rinkoje, ir ragina pasimokyti iš problemų, kilusių ankstyvaisiais 
COVID-19 krizės etapais;
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60. ragina sugriežtinti konkurencijos taisykles, kad būtų padidintas MVĮ konkurencingumas 
ir jos būtų apsaugotos nuo nesąžiningos praktikos, kuri galėtų lemti socialinį dempingą 
ir darbo rinkos reguliavimo panaikinimą; ragina Komisiją užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos konkurencijos teisės aktų vykdymą nepažeidžiant darbuotojų teisių; 
atsižvelgdamas į tai primena, kad rengiant ir įgyvendinant MVĮ politiką svarbu skatinti 
socialinį dialogą ir užtikrinti vienodas sąlygas MVĮ, siekiant užtikrinti, kad jos 
sąžiningai naudotųsi vidaus rinkos teikiamais privalumais ir galėtų pasinaudoti plėtros 
galimybėmis;

61. ragina Komisiją užtikrinti, kad MVĮ klestėtų kuriant ekosistemas, kuriose užtikrinamas 
įtraukus požiūris ir sutelkiami visi vertės grandinėje veikiantys subjektai, siekiant 
skatinti Europos lyderystę strateginiuose sektoriuose ir konkurencingumą pasauliniu 
lygmeniu;

62. mano, kad ES mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtoje strategijoje turi būti nuolat 
visapusiškai atsižvelgiama į nacionalinius MVĮ ypatumus ir taip užtikrinamas didelis 
valstybių narių nacionalinis savarankiškumas bendroje Sąjungos sistemoje;

63. apgailestauja dėl to, kad ne daugiau kaip 600 000 MVĮ šiuo metu eksportuoja už ES 
ribų; primena, kad tos MVĮ, kurios nori patekti į pasaulines rinkas, savo 
konkurencingumą pagerins tik tuo atveju, jei jos bus remiamos tiek vietos, tiek 
tarptautiniu lygmeniu sukuriant struktūrinę ir nuspėjamą palankias sąlygas sukuriančią 
reguliavimo sistemą, struktūrinius tinklus, patikimus informacijos išteklius ir prieigą 
prie investavimo galimybių bei kvalifikuotos darbo jėgos; pabrėžia, kad svarbu didinti 
MVĮ informuotumą apie bendrąją ir tarptautinę rinką ir jų taisykles bei priemones, be 
kita ko, supaprastinant orientacinę sistemą ir gerinant komunikaciją apie joms 
pritaikytas galimybes; šiuo atžvilgiu primena MVĮ skėtinių organizacijų ir tinklų bei 
prekybos rūmų vaidmenį valstybėse narėse ir tarptautiniu mastu, taip pat ES delegacijų 
vaidmenį;

64. todėl ragina Komisiją diegti priemones, pvz., vieną bendrą skaitmeninę prieigą, kad 
būtų galima nesunkiai nustatyti MVĮ galimybes, susijusias su tarptautiniais prekybos 
susitarimais; šiuo atžvilgiu palankiai vertina pradėjusį veikti naują Komisijos portalą 
„Access2Markets“, skirtą muitinės procedūroms ir formalumams, ir primygtinai ragina 
Komisiją užtikrinti daugiakalbę prieigą prie šios priemonės;

65. primena, kad reikia aktyviai įtraukti MVĮ į tarptautinius prekybos susitarimus ir siekti 
abipusiškumo, kad jos galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose trečiosiose šalyse; 
todėl ragina į prekybos susitarimus įtraukti atskirą MVĮ skirtą skyrių, kuriame būtų 
pateikiamos nuorodos į labai mažoms įmonėms ir MVĮ palankias nuostatas kituose 
skyriuose ir labai mažų įmonių ir MVĮ savininkams būtų sudaryta galimybė skubiai 
atpažinti svarbius ir naudingus sutarties aspektus;

66. primygtinai ragina Komisiją siekti vienodų sąlygų ir reglamentavimo aplinkos, kurioje 
MVĮ galėtų klestėti ir konkuruoti pasauliniu mastu, ir apsvarstyti galimybę taikyti 
prekybos apsaugos priemones, kad būtų sumažinta nesąžininga konkurencija, 
atsirandanti dėl neteisėtos ar nesąžiningos trečiųjų šalių prekybos praktikos, įskaitant 
prekybos apsaugos priemones, kuriomis ES įmonėms nesąžiningai užkertamas kelias 
laisvai patekti į jų rinkas;

67. mano, kad nacionalinės ir Europos viešojo administravimo institucijos turėtų rodyti 
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pavyzdį ir palengvinti bei padidinti MVĮ ir labai mažų įmonių dalyvavimą viešuosiuose 
pirkimuose, supaprastindamos prieigą prie informacijos apie kvietimus teikti 
pasiūlymus ir procedūras, kartu vengdamos neproporcingų reikalavimų ir 
diskriminacinės praktikos, kaip antai konkursų kriterijų, kuriais nustatomi reikalavimai 
ar kvalifikacijos, viršijantys pagrindinius perkamos paslaugos ar prekių elementus, ir 
taip prisidėti prie tiekimo grandinių sutrumpinimo ir įvairinimo;

68. ragina teikti daugiau gairių valdžios institucijoms ir MVĮ ir atkreipti dėmesį į esamas 
lankstumo galimybes bei viešojo pirkimo taisyklių pritaikymą šiam tikslui;

69. pažymi, kad didesnių sutarčių padalijimas į mažesnes dalis galėtų padėti sutrumpinti ir 
įvairinti tiekimo grandines, suteikiant daugiau paskatų vietos MVĮ, be kita ko, sudarant 
palankesnes sąlygas MVĮ dalyvauti su inovacijų diegimu susijusiuose viešuosiuose 
pirkimuose ir ikiprekybiniuose viešuosiuose pirkimuose, kurie paprastai yra prieinami 
tik didesnėms grupėms;

70. ragina įvertinti „0 km sutartis“, taikant vietos įmonėms privilegijuotus kriterijus, 
atsižvelgiant į ES teisės aktuose dėl žemės ūkio ir trumpesnių tiekimo grandinių 
įtvirtintą požiūrį; ragina viešosios politikos formuotojams suteikti galimybę tam tikru 
mastu pirmenybę teikti sutartims su vietos MVĮ;

71. pabrėžia, kokia svarbi yra partnerystė su nacionalinėmis administravimo institucijomis 
kuriant Europos viešųjų pirkimų rinką, grindžiamą vidutinio dydžio kvietimais teikti 
pasiūlymus, kurie suteikia galimybę MVĮ dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, be 
kita ko, padalijant didesnes sutartis į mažesnes dalis, ir kurioje gali vykti tikra ir 
sąžininga rinkos dalyvių konkurencija, taip pat pabrėžia poreikį užtikrinti, kad Europos 
bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) būtų labiau prieinamas MVĮ;

°

° °

72. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos komunikatas „Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategija“ paskelbtas dieną 
prieš tai, kai PSO pripažino COVID-19 ekstremaliąją situaciją pandemija. Todėl pagrindinis 
pranešėjo tikslas – atnaujinti pirminį komunikato turinį atsižvelgiant į pandemijos sukeltus 
ekonominius ir socialinius pokyčius ir taikant pragmatišką bei įtraukų požiūrį analizuoti 
naujus iššūkius, kurie dabar daro poveikį 25 mln. šiuo metu vidaus rinkoje veikiančių Europos 
MVĮ. Tuo pačiu metu pranešėjas ketina pabrėžti, kad vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu 
MVĮ turi atlikti esminį vaidmenį, nes jos yra pagrindiniai žemyno ekonomikos atsigavimo po 
pandemijos ramsčiai.

Gerai žinoma, kad Europos MVĮ augimo tempas dėl daugialypių ir giliai įsišaknijusių 
struktūrinių problemų, pavyzdžiui, ribotų galimybių gauti kreditą, kapitalo nepakankamumo ir 
didelio mokėjimų vėlavimo, jau prieš pandemijos protrūkį buvo vidutiniškai mažesnis nei ne 
ES konkurentų. Pernelyg didelė administracinė našta taip pat ilgą laiką veikė MVĮ augimo 
potencialą visoje Sąjungoje. Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos „Eurochambres“ 
2019 m. atliktos verslo apklausos duomenimis, administracinės procedūros yra didelis iššūkis 
ne mažiau kaip 78 % MVĮ. Hiperreguliavimas kai kuriose valstybėse narėse siekia nerimą 
keliantį lygį, o tai trukdo MVĮ konkurencingumui ne tik nacionalinėje verslo aplinkoje, bet ir 
platesnėje Europos vidaus rinkoje.

Tuo pačiu metu MVĮ konkurencingumui ir net išlikimui vis didesnę grėsmę kelia daugiašalės 
nesąžiningos konkurencijos formos, kurias lemia globalizuotas Europos ekonomikos pobūdis 
ir visų pirma ne ES gamintojų, kurie eksportuodami prekes ar paslaugas į ES ir toliau taiko 
žemesnius darbo ir aplinkosaugos standartus, veiksmai.

Todėl laipsniškas, bet stabilus labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių išstūmimas iš 
kiekvienos valstybės narės nacionalinių rinkų, taip pat iš Europos vidaus rinkos, pasiekė 
ekstremalų lygį gerokai prieš prasidedant COVID-19 pandemijai, o tai lėmė Europos 
ekonomikos pagrindinės struktūros eroziją.

Deramai atsižvelgdama į šiuos kritinius aspektus, Sąjunga turėtų parengti modernią ir 
perspektyvią strategiją, kurią taikant būtų galima atremti pirmiau minėtus struktūrinius 
iššūkius ir kartu greitai bei veiksmingai šalinti naujas papildomas dėl pandemijos iškilusias 
kliūtis.

Tokia strategija turi būti siekiama pagrindinio tikslo – atkurti konkurencingumą tiek vidaus 
rinkoje, tiek palaikant prekybos santykius su trečiosiomis šalimis. Ypač reikia numatyti 
neatidėliotinas priemones siekiant iš esmės sumažinti reglamentavimo naštą (taikant principą 
„kiek plius, tiek minus“), pagerinti galimybes gauti nacionalinį ir ES lygmens finansavimą 
dotacijų, o ne paskolų forma ir sumažinti skaitmeninę atskirtį, kurią vis dar patiriančių 
Europos labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių procentinė dalis kelia nerimą.

Inovacijų ir skaitmeninimo galimybės neturėtų būti išimtinai suteiktos tik įmonėms, kurių 
pagrindinė veiklos sritis yra tiesiogiai susijusi su inovacijomis. Priešingai, ES ir nacionalinė 
parama bei finansinės priemonės turėtų būti lengvai prieinamos ir neskaitmeninėms bei 
nenovatoriškoms įmonėms, įskaitant įmones, veikiančias tradiciniuose amatų, socialinių 
paslaugų ar kūrybos sektoriuose, kurias taip pat reikia modernizuoti skaitmeniniu požiūriu, 
kad būtų išsaugotas jų konkurencingumas.
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Struktūriniai pokyčiai, kuriais siekiama, kad Sąjungos teisėkūros ekosistema taptų palankesnė 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, pirmiausia gali būti pasiekti nustatant, kad 
principas „visų pirma galvokime apie mažuosius“ yra pagrindinis principas, kuriuo 
vadovaujamasi rengiant būsimus teisės aktus, ir laikantis šio požiūrio visu teisėkūros procesu 
(įskaitant poveikio vertinimo etapą).

Labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms palankūs struktūriniai pokyčiai taip pat 
reiškia, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės bus apsaugotos nuo nesąžiningo rinkos 
milžinų spaudimo Sąjungoje ir už jos ribų. Todėl ES ir nacionalinės valdžios institucijos turi 
dėti daugiau pastangų, kad apsaugotų labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones nuo bet kokio 
didesnių grupių piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Valstybės narės taip pat turėtų 
imtis skubių veiksmų, kad užkirstų kelią tolesniam darbo rinkos destabilizavimui, kuris jau 
daro poveikį Europos visuomenei, nes išaugo nedarbo lygis ir taikomi žemesni darbo teisių 
standartai.

Siekiant apsaugoti labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą pasaulio rinkose, 
ES institucijos turi realistiškai panaudoti prekybos apsaugos priemones, kad apsaugotų 
Europos gamintojus ir vartotojus nuo nereguliuojamų ES nepriklausančių konkurentų 
modelių, ir šiuo požiūriu paspartinti veiksmingo pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmo įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į precedento neturintį šio konkretaus Sąjungos istorijos etapo sudėtingumą, 
Žaliuoju kursu turi būti suteiktos tvarios galimybės labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms tiek išlaidų efektyvumo, tiek įgyvendinimo tvarkaraščio požiūriu ir jame turėtų būti 
atsižvelgta į esamą konkurencingumo atotrūkio, kuris trukdo Europos įmonėms konkuruoti su 
trečiųjų šalių konkurentais, asimetriją. Šiuo požiūriu nepaprastai svarbu, kad kiekviename 
teisėkūros proceso etape dalyvautų labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės bei jų atstovai, 
siekiant užtikrinti, kad vykdant minėtą procesą būtų atsižvelgiama į Europos įmonių 
ekonominius ir socialinius poreikius, taip pat vidutinės trukmės ir ilgalaikį konkurencingumo 
potencialą bei pajėgumus.

Turint mintyje ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinyje numatytas priemones, reikia 
tinkamai atsižvelgti į vidaus rinkos iškraipymus, susidariusius dėl nevienodo pasinaudojimo 
valstybės pagalbos lankstumu valstybėse narėse, o bet kokie apribojimai, kurie gali būti 
taikomi tokių išteklių naudojimui, neturi pakenkti tikėtinam teigiamam jų poveikiui. 
Pirmenybė turi būti teikiama dotacijoms, o ne paskoloms, kad finansinė pagalba nevirstų 
tolesne valstybių ir įmonių skola.

Atsižvelgiant į kitą DFP, būtina atlikti kruopštų vertinimą, kad būtų galima teikti pirmenybę 
veiksmingiausioms programoms, turint mintyje tai, kad pagrindiniai tikslai, kaip antai 
supaprastinimas, biurokratinių kliūčių mažinimas ir geresnė komunikacija, nebegali būti 
atidėti, jei Sąjunga ketina teikti apčiuopiamą paramą Europos labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms.
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TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos
(2020/2131(INI))

Nuomonės referentas: Geert Bourgeois

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja dėl rimtų COVID-19 pandemijos ir 2008 m. pasaulinės finansų krizės 
padarinių bei tolesnio sutrikdymo, kurį patirs Europos įmonės Jungtinei Karalystei 
išstojus iš Europos Sąjungos; visa tai daro poveikį pasaulinių vertės grandinių 
struktūrai, nes jos laikinai sustabdomos arba net visai nutrūksta; ragina valstybes nares 
tinkamai įgyvendinti Pavėluotų mokėjimų direktyvą1 visų mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) atžvilgiu, nes jos priklauso labiausiai nuo COVID-19 krizės nukentėjusiesiems; 
ragina Komisiją tinkamai stebėti Pavėluotų mokėjimų direktyvos įgyvendinimą; ragina 
parengti nuoseklią Europos MVĮ skirtą strategiją, kuri atitiktų Komisijos Europos žaliąjį 
kursą, siekiant pertvarkyti mūsų valstybių ekonomikas ir sustiprinti jų atsparumą 
vykdant strategines investicijas, kuriomis remiamos MVĮ; primena, kad Europos MVĮ 
reikia atviros prekybos politikos, ir šiuo atžvilgiu prašo Komisijos imtis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad prekybos srautai ir tvarios vertės grandinės, įskaitant krovinių 
vežimo maršrutus visoje ES, išliktų atviri ir kad būtų įgyvendintos ilgalaikės priemonės 
Europos pramoninei bazei stiprinti siekiant išvengti tiekimo grandinių sutrikimų, 
išlaikyti Europos konkurencingumą ir apsaugoti tvarias Europos MVĮ, remiantis 
išsamaus patikrinimo sistema; palankiai vertina ES prekybos politikos peržiūrą, nes ji 
yra pagrindinis įrankis siekiant įveikti iššūkius, su kuriais susiduria MVĮ tarptautinės 
prekybos srityje; palankiai vertina Komisijos 2020 m. liepos 23 d. priimtą sprendimą 
(ES) 2020/11012 siekiant pratęsti prekių, reikalingų kovai su COVID-19 protrūkio 
2020 m. padariniais, atleidimo nuo importo muitų ir nuo PVM galiojimo laikotarpį, nes 
šiuo sprendimu palengvinama Europos MVĮ tenkanti našta; ragina Komisiją atnaujinti 
savo 2020 m. kovo 10 d. MVĮ strategiją dėl tvarios ir skaitmeninės Europos, siekiant 
prisitaikyti prie naujų aplinkybių;

1 OL L 48, 2011 2 23, p. 1.
2 OL L 241, 2020 7 27, p. 36.
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2. palankiai vertina minėtą MVĮ strategiją ir primena, kad 25 mln. Europos MVĮ sudaro 
ES ekonomikos pagrindus, nes jose dirba apie 100 mln. žmonių, iš kurių 13 mln. dirba 
eksporto srityje, jos sudaro daugiau kaip pusę Europos BVP, sudaro 99 proc. ES verslo 
ir 66 proc. jos darbo vietų, jos taip pat sudaro 87 proc. visų ES eksportuotojų, nors iš 
viso tik 25 proc. ES įsisteigusių MVĮ užsiima eksportu ES viduje ir dar mažesnė jų dalis 
eksportuoja už jos ribų; primena, kad tinkamas vidaus rinkos veikimas, tvarumas ir 
anglies dioksido poveikio neutralumas turi it toliau išlikti tarp pagrindinių ES programų 
tikslų, kad MVĮ galėtų pasinaudoti perėjimo prie žaliosios ekonomikos privalumais, 
kalbant apie konkurencingumą, sąnaudų mažinimą ir darbo vietų kūrimą; pabrėžia, kad 
reikėtų tinkamai atsižvelgti į inovacijų ciklą ir naujų technologijų diegimą rinkoje; 
pabrėžia, kad bendrosios rinkos klestėjimas priklauso nuo ES MVĮ gebėjimo prisitaikyti 
prie artėjančios pertvarkos IT srityje; pripažįsta labai mažų įmonių ir startuolių 
vaidmenį diegiant naujas technologijas; pripažįsta, kad svarbu išlaikyti griežtus, 
nuoseklius ir nuspėjamus teisės aktus apskritai ir konkrečiai intelektinės nuosavybės 
teisių srityje, kartu atsižvelgiant į tai, kad tik 9 proc. MVĮ ES iš tiesų gina savo 
intelektinės nuosavybės teises; pažymi, kad tik nedidelė dalis įmonių, kurios 
eksportuoja prekes už ES ribų, yra MVĮ ir kad pasaulinės rinkos yra svarbus MVĮ 
galimybių didinti konkurencingumą, ekonomikos augimą ir inovacijas šaltinis; pažymi, 
kad nevaržoma prekyba ir judėjimo laisvė bendrojoje rinkoje suteikia MVĮ reikiamo 
masto ir patirties, kad jos galėtų eksportuoti už ES ribų ir patekti į kitas pageidaujamas 
rinkas; primena, kad Europos iniciatyvos „Small Business Act“ ir principo „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“ tikslas – didinti konkurencingumą ir remti verslumą;

3. palankiai vertina tai, kad MVĮ strategijoje ypatingas dėmesys skiriamas dvejopai ES 
pertvarkai pereinant prie tvarios ir skaitmeninės ekonomikos, taip pat MVĮ tenkančios 
reguliavimo naštos mažinimui ir geresnių galimybių joms patekti į rinką ir gauti 
finansavimą suteikimui; mano, kad sutelkus dėmesį į skaitmeninius ir novatoriškus 
sprendimus padidės visos Europos konkurencingumas pasaulyje;

4. pakartoja, kad tvirtai remia Komisijos žaliajame kurse nustatytą tikslą įdiegti pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą; ragina Komisiją šią iniciatyvą įtraukti į 
2021 m. Komisijos darbo programą; pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmas Europai turėtų būti pamatas siekiant iki 2050 m. užtikrinti anglies 
dioksido poveikio neutralumą ir kad, siekiant aktyviai integruoti MVĮ, jame turi būti 
numatytos konkrečiai jų poreikiams patenkinti skirtos priemonės;

5. palankiai vertina Komisijos pastangas parengti konkrečias priemones, kuriomis būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos MVĮ patekti į trečiųjų šalių rinkas; ragina Komisiją 
visapusiškai remti MVĮ įveikiant visas tarifines ir netarifines kliūtis, trukdančias joms 
patekti į trečiųjų šalių rinkas; primena suderintų ir supaprastintų muitinės procedūrų 
svarbą siekiant padėti labai mažoms įmonėms ir MVĮ patekti į eksporto rinkas, nes jos 
padidins našumą spartindamos inovacijas ir palengvindamos technologijų ir praktinės 
patirties sklaidą; palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą užtikrinti MVĮ teisinį 
saugumą įtraukiant MVĮ skirtus skyrius į kiekvieną laisvosios prekybos susitarimą 
(LPS), kaip matyti iš ES ir Japonijos susitarimo ir modernizuoto susitarimo su Meksika, 
ir pabrėžia, kad šie skyriai taip pat turėtų būti įtraukti persvarstant galiojančius LPS; 
primena Komisijai, kad į visus prekybos susitarimų MVĮ skyrius turėtų būti įtrauktos 
bendros kliūtys, su kuriomis susiduria Europos labai mažos, mažosios ir vidutinės 
įmonės; palankiai vertina tai, kad neseniai paskirtas pirmasis už prekybos taisyklių 
laikymosi užtikrinimą atsakingas vyriausiasis Komisijos pareigūnas, ir atkreipia dėmesį 
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į jo svarbų vaidmenį užtikrinant, kad MVĮ iš ES prekybos susitarimų gautų kuo daugiau 
naudos; ragina Komisiją padėti mažinti MVĮ tenkančią administracinę ir reguliavimo 
naštą ir biurokratiją, atsižvelgiant į neproporcingą kliūčių prekybai ir investicijoms, 
administracinių išlaidų ir biurokratijos poveikį MVĮ; ragina Komisiją remti MVĮ, kurios 
daugiausia dėmesio skiria žaliosioms technologijoms ir inovacijoms bei jau eksportuoja 
prekes ir paslaugas į trečiąsias šalis, ir taip geriau užtikrinti vienodas sąlygas; ragina 
Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant aktyviai informuoti MVĮ apie 
prekybos galimybes;

6. ragina Komisiją aktyviau remti nacionalines ir regionines eksporto agentūras bei MVĮ 
verslo organizacijas ES, nacionaliniu ir regionų lygmenimis, kad MVĮ galėtų įveikti 
informacijos trūkumą ir geriau pasinaudoti prekybos susitarimais; todėl mano, kad 
Komisija galėtų sukurti MVĮ tarptautinimo platformą pažangai stebėti ir teikti techninę 
pagalbą, kad MVĮ patektų į naujas rinkas; pažymi, kad ši platforma galėtų apimti 
patikrinimą žiedinės ekonomikos požiūriu; primena, kad ES delegacijos atlieka labai 
svarbų vaidmenį remiant MVĮ, atsakydamos į MVĮ klausimus ir spręsdamos praktinius 
sunkumus, su kuriais jos susiduria dėl laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo;

7. ragina Komisiją atsižvelgti į MVĮ ypatumus visose derybų dėl prekybos ir investicijų 
srityse, įskaitant tas, kurios susijusios su prekybos susitarimų viešųjų pirkimų skyriais, 
kuriais turi būti sudarytos sąlygos MVĮ dalyvavimui; palankiai vertina Komisijos 
pranešimą, kad ji sukurs naują informacijos portalą, siekiant geriau informuoti MVĮ 
apie prekybos politiką ir teikti išsamią informaciją apie muitinės procedūras ir 
formalumus eksportuojant į trečiąsias šalis; prašo Komisijos kuriant naujus informacijos 
portalus arba tobulinant esamus portalus kuo anksčiau informuoti įmones, siekiant 
užtikrinti, kad MVĮ turėtų visų pirma praktišką informaciją; ragina Komisiją įgyvendinti 
savo tikslą pradėti taikyti kilmės taisyklėmis ir gyvavimo ciklo analizei skirtą 
įsivertinimo priemonę, kurią taikant ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas rizikos 
vertinimui, siekiant padėti MVĮ įvertinti, ar produktui taikomos lengvatos pagal 
konkretų prekybos susitarimą, ir kaip jos gali pasinaudoti strateginiu tiekimo grandinių 
diversifikavimu; atsižvelgdamas į tai, pakartoja, kad svarbu racionalizuoti ir 
supaprastinti kilmės taisykles; be to, pakartoja, kad siekiant ES skaitmeninės strategijos 
tikslų svarbu nustatyti aiškias tarpvalstybinių duomenų srautų taisykles; atkreipia 
dėmesį į vykstančių daugiašalių PPO derybų dėl e. prekybos svarbą; ragina parengti 
išsamų ir plataus užmojo taisyklių rinkinį, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
laisvam duomenų srautui tarp valstybių, kartu užtikrinant ES duomenų apsaugos 
standartus, šalinti skaitmeninės prekybos kliūtis, įskaitant duomenų vietos nustatymo 
reikalavimus, ir užtikrinti, kad įmonės, ypač MVĮ, galėtų konkuruoti pasauliniu mastu 
vienodomis sąlygomis; pakartoja, kad MVĮ atliks nepaprastai svarbų vaidmenį plečiant 
duomenimis grindžiamas technologijas ir įmones; pabrėžia, kad reikia skatinti 
sąveikumą ir prieigą prie duomenų pasauliniu mastu, siekiant optimizuoti įvairius 
procesus tarptautinėje prekyboje; ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ 
dalyvauti viešuosiuose konkursuose ir savo viešųjų pirkimų politiką įtraukti žaliajame 
kurse nustatytus tikslus, pvz., skatinti žiedinę ekonomiką ir didinti viešųjų gėrybių 
tiekimo grandinių atsparumą;

8. primena, kad MVĮ labai svarbu turėti galimybę gauti finansavimą, nes kai kuriose 
valstybėse narėse sunkiau gauti finansavimą nei kitose; ragina Komisiją panaikinti šį 
finansinių galimybių atotrūkį ir užtikrinti, kad MVĮ galėtų konkuruoti vienodomis 
sąlygomis; prašo Europos investicijų banko nustatant savo politiką ypatingą dėmesį 
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skirti MVĮ; atkreipia ypatingą dėmesį į MVĮ, kurioms reikia finansavimo ir techninės 
pagalbos, taip pat reikia sumažinti reglamentavimo naštą, kad jos galėtų laikytis žaliojo 
kurso ir skaitmeninimo tikslų, norėdamos išlikti konkurencingos; atkreipia dėmesį į 
poreikį daryti pažangą vykdant veiklą, susijusią su susitarimu dėl geresnių sąlygų 
investicijoms ir e. prekybos direktyva3, ir toliau dirbti siekiant daugiašalio prekybos 
paslaugomis susitarimo; pabrėžia, kad skaitmeninimas MVĮ teikia daug naudos, pvz., 
suteikia naujų galimybių siūlyti skaitmenines paslaugas arba produktus ir suteikia 
daugiau galimybių patekti į rinką, kartu pabrėžia, kad MVĮ vis dar reikia paramos, kad 
jos galėtų gauti finansavimą, informaciją, įgūdžius ir technologijas; pažymi, kad 
Komisija turi pašalinti kliūtis, trukdančias žaliajam MVĮ augimui ir ekologinių 
inovacijų diegimui, ir taip užtikrinti, kad žaliasis kursas būtų ekonominė galimybė; 
ragina kuo labiau palengvinti MVĮ galimybes gauti finansavimą, įskaitant lengvą 
prieigą prie mokslinių tyrimų ir plėtros fondų bei didesnės techninės pagalbos teikimą, 
siekiant paspartinti žaliąją ir skaitmeninę transformaciją ir ja pasinaudoti; 

9. ragina Komisiją įgyvendinti ES apsaugos ir prekybos apsaugos priemones siekiant 
geriau apsaugoti Europos pramonę, ypač kai daromas poveikis sektoriams, kuriuose 
veikia dauguma MVĮ; pripažįsta, kad pasaulis susiduria su precedento neturinčiais ir 
nenumatytais iššūkiais, dėl kurių reikia parengti ES masto planą dėl pažangaus į kitas 
šalis perkeltos veiklos sugrąžinimo ir tam tikrų strateginių sektorių, tiekimo linijų 
įvairinimo ir atviros strateginės autonomijos, kaip Europos MVĮ strategijos dalį; 
pabrėžia, kad MVĮ strategijoje reikia numatyti tvirtas socialines apsaugos ir socialinės 
įtraukties priemones prekybos srityje; pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į ES prekybos 
susitarimų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą siekiant užkirsti kelią tiek su patekimu 
į rinką, tiek su prekyba ir darniu vystymosi susijusių įsipareigojimų pažeidimams, tokiu 
būdu siekiant veiksmingai spręsti rinkos iškraipymų problemą ir užtikrinti, kad MVĮ 
neatsidurtų nepalankioje konkurencinėje padėtyje; atsižvelgdamas į tai, primygtinai 
ragina Komisiją stiprinti MVĮ skirtos Prekybos apsaugos pagalbos tarnybos vaidmenį, 
siekiant dar padidinti paramą MVĮ, kad jos galėtų pasinaudoti prekybos apsaugos 
priemonėmis ir teikti daugiau informacijos apie turimas priemones nesąžiningai 
importuojamų prekių atveju; atkreipia dėmesį į 2020 m. liepos mėn. Europos Audito 
Rūmų specialiąją ataskaitą4, kurioje nurodyta, kad nors prekybos apsaugos tyrimai 
susijusioms šalims užkrauna didelę administracinę naštą, jie yra teisinė būtinybė; vis 
dėlto įspėja, kad parama MVĮ prieigai prie prekybos apsaugos procedūrų nebuvo 
pakankama ir kad prekybos apsaugos priemonės nepakankamai propaguojamos visuose 
Europos pramonės sektoriuose; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją 
padidinti paramą ir informavimo veiklą, visų pirma MVĮ; ragina ES deramai atsižvelgti 
į saugumo ir viešosios tvarkos interesus, susijusius su tiesioginėmis užsienio 
investicijomis ir įsigijimais, ir suderinti juos su visos ES tikrinimo koordinavimo 
mechanizmu, ypač strateginiuose sektoriuose; primygtinai ragina Komisiją labiau 
didinti suinteresuotųjų subjektų informuotumą apie prekybos apsaugos priemones ir 
didinti jos paramą MVĮ, kad jos turėtų lengvesnes galimybes pasinaudoti prekybos 
apsaugos priemonėmis; atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos numatyti lengviau 
prieinamą mechanizmą, pagal kurį MVĮ galėtų teikti skundus nesąžiningos prekybos 
praktikos atvejais; ragina Komisiją kuo greičiau pradėti taikyti priemones atliekant 

3 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
4 Specialioji ataskaita Nr. 20/2020 „Prekybos apsaugos priemonės: ES įmonių apsaugos nuo importo dempingo 
kaina ir subsidijuojamo importo sistema veikia gerai“.



PE653.858v02-00 26/73 RR\1219652LT.docx

LT

tyrimus, kai figūruoja MVĮ;

10. ragina Komisiją toliau dėti pastangas ir remti labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
ypatingą dėmesį ir priemones skiriant moterų valdomoms įmonėms; ragina ES ir jos 
valstybes nares steigiant eksporto pagalbos tarnybas didelį dėmesį skirti ypatingoms 
moterų vadovaujamų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių aplinkybėms, siekiant 
pasinaudoti LPS teikiamomis galimybėmis, ir stiprinti paslaugas, technologijas ir 
infrastruktūrą (pavyzdžiui, prieigą prie interneto), kurios yra labai svarbios moterų ir 
moterų vadovaujamų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių ekonominiam įgalėjimui 
užtikrinti; ragina Komisiją padėti užmegzti ES moterų verslininkių ir jų kolegių iš 
besivystančių šalių partnerystę;

11. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą rengiant naujus teisės aktus pradėti 
vadovautis principu „kiek plius, tiek minus“ – tai būtų pirmas žingsnis siekiant 
suvaldyti naują reglamentavimo bangą ir sumažinti biurokratiją, tačiau primena, kad 
taip tik išsaugoma faktinė padėtis, o toks užmojis nėra pakankamas; taip pat ragina 
aiškiau nurodyti, kaip Komisija ketina integruoti šį principą į prekybos politiką;

12. ragina Komisiją pateikti veiksmų planą, kaip bent 30 proc. sumažinti pasenusių 
taisyklių ir reglamentų, turinčių poveikį MVĮ, apimtį, siekiant sumažinti administracinę 
naštą ir išlaidas, skatinti konkurencingumą ir daryti tikrą poveikį, kad būtų sudarytos 
sąlygos MVĮ augimui ir klestėjimui ES. 
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UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos
(2020/2131(INI))

Nuomonės referentė: Atidzhe Alieva-Veli

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžtis pateikta 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje (C(2003)1422);

B. kadangi 99 proc. Europos įmonių yra MVĮ; kadangi joms tenka 50 proc. BVP ir jose 
dirba apie 100 mln. žmonių1, o tai sudaro du trečdalius visų privačiojo sektoriaus darbo 
vietų, taigi jos yra Europos ekonomikos pagrindas ir atlieka itin svarbų vaidmenį 
didinant teritorijų patrauklumą ir plėtojant strategines pramonės ekosistemas;

C. kadangi MVĮ sukuria dvi iš trijų darbo vietų, suteikia mokymosi galimybių visuose 
regionuose ir sektoriuose, taip pat ir žemos kvalifikacijos darbuotojams, ir remia 
visuomenės gerovę, be kita ko, atokiose ir kaimo vietovėse2;

D. kadangi, nepaisant ES ir jos valstybių narių paramos, Europos MVĮ susiduria su 
didžiuliu investicijų stygiumi, kuris, kaip vertinama, siekia 20–35 mlrd. EUR;

E. kadangi dėl COVID-19 krizės MVĮ susiduria su didžiuliais iššūkiais ir daugeliui iš jų 
kyla bankroto rizika;

F. kadangi Komisija išdėstė įsipareigojimus 2020 m. kovo mėn. paskelbtoje mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtoje strategijoje (COM(2020)0103);

G. kadangi MVĮ siekiant, kad jų verslas tausiau naudotų išteklius, sudėtingos 
administracinės ir teisinės procedūros yra didelė kliūtis;

H. kadangi daugiau kaip 70 proc. įmonių 10 ES šalių nurodo, kad negalėjimas pritraukti 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
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talentų – tai kliūtis naujoms investicijoms3; kadangi kvalifikuotų darbuotojų ir patyrusių 
vadovų trūkumas tapo didžiausia problema, su kuria MVĮ Europos Sąjungoje susiduria 
jau keletą metų4; kadangi įgūdžių trūkumas ypač didelis skaitmeninimo ir naujų 
technologijų srityje, nes 35 proc. darbo jėgos turi menkus skaitmeninius įgūdžius arba 
jų visai neturi;

1. pabrėžia didžiulę MVĮ, įskaitant šeimos verslo įmones, svarbą diegiant inovacijas, 
įskaitant socialines inovacijas, kuriant darbo vietas ir įtraukią bei atsparią darbo rinką, 
be kita ko, pasienio regionuose ir skatinant investicijas, konkurencingumą, verslumą ir 
tvarų augimą; yra labai susirūpinęs dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, kad dėl 
COVID-19 krizės milijonai žmonių ir, visų pirma, pažeidžiamiausioms socialinėms 
grupėms priklausantys asmenys neteks darbo, taip pat dėl didelių sunkumų, su kuriais 
dėl šios krizės susiduria MVĮ; pripažįsta, kad šiuo metu MVĮ susiduria su didelėmis 
likvidumo problemomis; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad būtinai reikia sudaryti 
palankesnes sąlygas gauti finansavimą ir imtis trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių 
siekiant padėti MVĮ atsigauti; taip pat pabrėžia, kad taip turėtų būti sudaryta galimybė 
užsitikrinti tvarų ir tikslingą finansavimą siekiant užpildyti dabartinį investicijų trūkumą 
ir sustiprinti MVĮ atsparumą ir gebėjimą diegti inovacijas ir pereiti prie labiau 
skaitmeninių, tvaresnių, tausiau išteklius naudojančių, žiedinių ir klimatui poveikio 
nedarančių sprendimų, nes tai padėtų sėkmingai įgyvendinti Europos žaliąjį kursą ir su 
juo susijusią teisingą pertvarką, išsaugoti Europos strategines pramonės šakas ir 
paslaugas, skatinti ekonomiką, remti užimtumą ir užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje;

2. pabrėžia, kad MVĮ atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu tvarų augimą; 

3. mano, kad žiedinės ekonomikos plėtojimas MVĮ suteikia galimybių, nes kuriamos 
darbo vietos, naujos rinkos ir didėja įmonių efektyvumas;

4. pabrėžia, kad Sąjungos teisės aktai turi būti palankūs MVĮ; ragina Komisiją kruopščiai 
vykdyti poveikio MVĮ tyrimą, nes tai padėtų įgyvendinti svarbų principą „galvokime 
apie mažuosius“ ir išnaudoti visą ES bendrosios rinkos potencialą; pritaria Komisijos 
planams paskirti ES MVĮ atstovą, kuris spręstų su MVĮ susijusius klausimus ir sudarytų 
palankesnes sąlygas sprendimams priimti;

5. palankiai vertina tai, kad Komisijos MVĮ strategijoje supaprastinimo pastangos 
laikomos vienu iš trijų ES darbo su MVĮ kertinių aspektų; mano, kad biurokratijos 
mažinimas yra svarbi išankstinė ekonomikos atsigavimo, inovacijų ir perėjimo prie, be 
kita ko, klimato kaitos atžvilgiu pažangios gamybos sąlyga, taip pat būtina ES įmonių 
konkurencingumo sąlyga;

6. mano, kad bet kokios nereikalingos reguliavimo naštos šalinimas reguliariai atliekant 
administracinių reikalavimų vertinimą ir taisyklių, kuriomis reglamentuojamos MVĮ ir 
iš tiesų savarankiškai dirbančių asmenų galimybės gauti finansavimą, supaprastinimas 
yra naujosios Europos MVĮ strategijos kertinis akmuo atsižvelgiant į būtinybę remti 
spartų ekonomikos atsigavimą ir skatinti darbo vietų kūrimą; pabrėžia, kad 

3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
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reglamentavimo aplinkos veiksmingumą ir stabilumą geriausia užtikrinti į sprendimų 
priėmimo procesą įtraukiant socialinius partnerius;

7. pabrėžia, kad MVĮ, kuriose vyksta tvari skaitmeninė pertvarka, reikės skirti ypatingą 
dėmesį politikoje ir taikyti papildomas priemones; pabrėžia, kad per COVID-19 
pandemiją išryškėjo skaitmeninių sprendimų ir, visų pirma, nuotolinio darbo svarba, nes 
jie suteikia daug galimybių, be kita, ko didesnes užimtumo galimybes neįgaliesiems, 
sumažėja su kasdieniu keliavimu į darbą susijęs išmetamas CO2 kiekis, galimi lankstūs 
darbo organizavimo modeliai, geresnė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir 
MVĮ atsiranda galimybių gerokai pagerinti savo našumą, verslo valdymą ir atsparumą, 
bet tuo pat metu atsiranda ir susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su privatumu ir 
darbuotojų sveikata ir sauga; ragina Komisiją pasiūlyti teisinį pagrindą, kuriame būtų 
nustatyti aiškūs bendri minimalūs nuotolinio darbo ES standartai ir sąlygos, siekiant 
apsaugoti darbuotojų sveikatą ir saugą ir tuo pat metu remti Europos MVĮ 
produktyvumą ir konkurencingumą;

8. taip pat mano, kad būtina plataus užmojo politinė dienotvarkė ir aiškus tvarkaraštis 
siekiant suderinti skaitmeninius bendrosios rinkos aspektus ir skatinti e. valdžios 
sprendimus; ragina standartizuoti ir skaitmeninti procedūras ir formas, nes tai ilgainiui 
padės MVĮ;

9. pabrėžia, kad turėtų būti užtikrintas pakankamo lygmens MVĮ konkurencingumui ir 
vystymuisi itin svarbių programų, įtrauktų į kitą daugiametę finansinę programą (DFP), 
finansavimas;

10. mano, kad turėtų būti visapusiškai naudojamasi ES ekonomikos gaivinimo priemonėmis 
ir atitinkamomis DFP programomis siekiant papildyti nacionalines programas ir paremti 
MVĮ, ypač labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiuose sektoriuose ir regionuose, 
įskaitant MVĮ, veikiančias pasienio regionuose, kuriuos labai paveikė sienų tarp 
valstybių narių uždarymas, kad būtų galima išsaugoti darbo vietas, pajamas ir praktinę 
patirtį ir užtikrinti ES strateginį pramonės savarankiškumą, inovacijas ir technologinį 
pirmavimą; taip pat primena, kad šiomis priemonėmis turi būti prisidedama prie darnaus 
vystymosi tikslų, Europos socialinių teisių ramsčio principų ir Paryžiaus susitarimo 
įgyvendinimo;

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos MVĮ strategijos, naujojo žiedinės ekonomikos 
veiksmų plano, atnaujintos Europos įgūdžių darbotvarkės ir Europos pramonės 
strategijos tikslai papildytų vienas kitą; ragina Komisiją ir valstybes nares geriau 
koordinuoti įvairias MVĮ finansavimo priemones;

12. ryšium su tuo primena techninės paramos MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims 
svarbą, visų pirma pradiniu europinių fondų ir programų įgyvendinimo etapu;

13. pabrėžia, kad MVĮ strategija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ gauti 
finansavimą, net jei tai labai maži projektai, ir pasinaudoti tinkamomis sutelktinio 
finansavimo priemonėmis; todėl ragina valstybes nares gerinti prieigą prie mažesnės 
apimties kreditų;

14. pabrėžia, kad MVĮ turi turėti galimybę dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, nes 
viešieji pirkimai bus veiksminga paskata ekonomikos atsigavimui skatinti; todėl 
pabrėžia, kad reikėtų spręsti nesąžiningų atrankos kriterijų klausimą;
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15. pabrėžia, kad su MVĮ susiję veiksmai turėtų būti ES politikos ir iniciatyvų, visų pirma, 
susijusių su ekonomikos gaivinimu, ekologine ir skaitmenine pertvarka, pagrindas ir 
turėtų būti derinami su verslumo skatinimo ir darbuotojų apsaugos priemonėmis; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia užtikrinti vienodo požiūrio į darbuotojus 
principo taikymą ir sąžiningas bei teisingas darbo sąlygas visiems, įskaitant 
mobiliuosius darbuotojus;

16. pabrėžia, kad reikia toliau lengvinti sąlygas MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims 
patekti į bendrąją rinką ir skatinti darbo jėgos judumą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
MVĮ ir savarankiškai dirbančių asmenų, dalyvaujančių tarpvalstybinėje verslo veikloje, 
taip pat tarpvalstybinių, sezoninių, pasienio ir komandiruotų darbuotojų apsaugą, labai 
svarbu tinkamai koordinuoti valstybių narių ir regionų veiksmus; ragina užtikrinti, kad 
įmonėms, savarankiškai dirbantiems asmenims ir darbuotojams būtų prieinama aiški ir 
skaidri informacija apie taisykles, kurių jie turi laikytis, ir apie jų turimas teises, be kita 
ko, naudojantis vieno langelio principu veikiančiais interneto portalais;

17. mano, kad labai svarbu stiprinti ir įgyvendinti ES taisykles dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir apsaugoti darbuotojus, 
visų pirma atsidūrusius nesaugioje padėtyje; todėl pabrėžia, kad reikia greitai rasti 
subalansuotą sprendimą dėl reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 dėl 
socialinės apsaugos koordinavimo persvarstymo;

18. ragina Komisiją sukurti Europos socialinio draudimo numerį, suteikti teisinį tikrumą 
darbuotojams ir palengvinti įmonių, ypač MVĮ, darbą teikiant tarpvalstybines paslaugas 
ir kartu užtikrinti veiksmingą subrangos praktikos kontrolę bei kovoti su socialiniu 
sukčiavimu; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą 
Sąjungos teisės įgyvendinimą ir vykdymą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
laisvam darbuotojų judėjimui ir socialinei apsaugai, taip pat tarpvalstybiniam paslaugų 
teikimui, taip užtikrinant vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje;

19. primena, kad laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš pagrindinių teisių bendrojoje 
rinkoje; taip pat primena, kad svarbu skatinti darbo jėgos judumą visoje Europoje; 
pabrėžia, kad, nors buvo imtasi svarbių priemonių siekiant padėti įmonėms reaguoti į 
koronaviruso protrūkį, dabar ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam, kaip sušvelninti 
ilgalaikius krizės padarinius;

20. primena, kad visi darbuotojai bendrojoje rinkoje turi turėti teisę į aukščiausio lygio 
apsaugą sveikatos ir saugos darbe srityje, nepriklausomai nuo įmonės, kurioje jie dirba, 
dydžio, darbo vietos ar pagrindinės sutarties;

21. ragina darbo vietoje sistemingai taikyti sveikatos ir saugos priemones ir palankiai 
vertina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) gaires, taip pat 
Komisijos pareiškimo Europos Parlamentui ir Tarybai pristačius Komisijos direktyvą 
(ES) 2020/739 dėl darbuotojų, kurie darbo vietoje patiria arba gali patirti SARS-CoV-2 
poveikį, sveikatos apsaugos ir saugos5 8 punktą; mano, kad tokios gairės, įskaitant 
instrukcijas raštu, turėtų būti toliau pildomos ir grindžiamos reguliariomis 
konsultacijomis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais siekiant užtikrinti 
koordinuotą, aktualų ir veiksmingą atsaką į būsimas tarpvalstybines grėsmes 

5 OL C 212, 2020 6 26, p. 8.
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visuomenės sveikatai;

22. ragina valstybes nares didinti informuotumą apie darbuotojų saugą ir sveikatą ir imtis 
visų būtinų veiksmų, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata, be kita ko, jei ir 
kai reikia, vykdant patikras; be to, mano, kad MVĮ, įdarbinančioms sezoninius ir 
tarpvalstybinius darbuotojus, būtina ypatinga apsauga;

23. pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų greitai ir veiksmingai įgyvendinti 
sveikatos apsaugos protokolai ir kad darbuotojai jų laikytųsi įvairiuose veiklos 
sektoriuose, visų pirma tuo tikslu organizuojant mokymus darbo vietoje;

24. laukia Komisijos pasiūlymo dėl naujos 2021–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos 
strategijos, į kurią turi būti įtraukta vizija, kaip užtikrinti, kad visiškai nebūtų mirtinų ir 
sunkių su darbu susijusių sužalojimų ir ligų; ragina Komisiją persvarstyti Direktyvą dėl 
darbuotojų sveikatos ir saugos; 

25. pripažįsta ypatingą MVĮ padėtį atsižvelgiant į įstatymais nustatytų sveikatos ir saugos 
priemonių įgyvendinimą įmonės lygmeniu; pabrėžia, kad informuotumo didinimas, 
keitimasis gerąja praktika, konsultacijos, naudotojams patogios gairės ir interneto 
platformos yra itin svarbūs siekiant padėti MVĮ laikytis reguliavimo reikalavimų; 
palankiai vertina EU-OSHA sukurtą internetinę interaktyvią rizikos vertinimo (OiRa) 
platformą ir kitas valstybėse narėse taikomas elektronines priemones, kuriomis siekiama 
skatinti atitiktį ir prevencijos kultūrą, visų pirma labai mažose ir mažosiose įmonėse;

26. ragina Komisiją užtikrinti, kad darbuotojai turėtų teisę į informaciją, konsultacijas ir 
dalyvavimą, ir įtraukti šį principą į MVĮ strategiją; pabrėžia, kad reikia prasmingai 
įtraukti darbuotojus ir jų atstovus įmonių lygmeniu, taip pat priimant sprendimus dėl 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir skaitmeninimo; pabrėžia veiksmingo 
socialinio dialogo svarbą ir būtinybę stiprinti socialinius partnerius, išplėsti kolektyvinių 
derybų aprėptį ir imtis priemonių siekiant skatinti didelį profesinių sąjungų ir darbdavių 
asociacijų tankį įgyvendinant naująją MVĮ strategiją;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant paremti įmones, ypač MVĮ, mažinant 
nereikalingą administracinę naštą ir sudarant palankesnes sąlygas užsitikrinti likvidumą; 
todėl teigiamai vertina Komisijos pasiūlytą laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai 
dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE); ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad MVĮ galėtų pasinaudoti alternatyviomis finansavimo galimybėmis, pvz., 
kredito unijomis ir privataus kapitalo investuotojų paslaugomis; ragina pagal 
ekonomikos gaivinimo planą parengti gebėjimų stiprinimo programas, kuriomis būtų 
siekiama padėti MVĮ, visų pirma labai mažoms MVĮ, pritaikyti savo verslą prie 
COVID-19 paveiktų rinkų;

28. palankiai vertina Komisijos finansinę paramą, kuri teikiama siekiant išsaugoti darbo 
vietas pagal SURE priemonę, ir mano, kad Europos nedarbo perdraudimo sistema 
galėtų būti dar viena priemonė, padėsianti įvykdyti teisingą pertvarką siekiant žiedinės, 
neutralaus poveikio klimatui ir skaitmeninės ekonomikos ir padidinti Europos 
ekonomikos, ypač Europos MVĮ, atsparumą; laukia Komisijos pasiūlymo šiuo 
klausimu, apie kurį paskelbė Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen;

29. pabrėžia, kad MVĮ ir naujai įsteigtoms įmonėms skirta politika neturi būti sudaromos 
sąlygos apeiti galiojančias taisykles, mažinti darbuotojų ir vartotojų apsaugą arba didinti 
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įmonių sukčiavimo, nusikalstamos veiklos ir priedangos įmonių riziką; primena, kad 
šiuo atžvilgiu Parlamentas atmetė prieštaringai vertinamą Komisijos pasiūlymą dėl 
Europos paslaugų e. kortelės;

30. pabrėžia, kad sąžininga konkurencija yra pagrindinis bendrosios rinkos principas; 
įspėja, kad lenktynės dėl žemesnių standartų užimtumo, socialinės apsaugos ir mokesčių 
srityse, be kita ko, taikant fiktyvius susitarimus, yra visiška sąžiningos konkurencijos, 
grindžiamos kokybe ir darniu vystymusi, priešingybė; pabrėžia, kad socialinis 
dempingas visų pirma vyksta darbuotojų, vartotojų ir įstatymų besilaikančių MVĮ 
sąskaita;

31. pabrėžia, kad nesąžininga konkurencija bendrojoje rinkoje kenkia įstatymų 
besilaikančioms įmonėms, ypač MVĮ; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis ryžtingų 
priemonių siekiant kovoti su nesąžininga konkurencija, įskaitant nedeklaruojamą darbą; 
be to, pabrėžia, kad taip pat turėtų būti sprendžiama nesąžiningos konkurencijos 
skaitmeninėje ekonomikoje problema;

32. mano, kad MVĮ mokesčių politika turėtų būti skatinamas darnus vystymasis ir 
kokybiškų darbo vietų kūrimas;

33. pabrėžia, kad pažangios perversminės technologijos, pvz., blokų grandinė ir dirbtinis 
intelektas, debesija ir itin našios kompiuterinės sistemos, gali labai padidinti MVĮ 
konkurencingumą; pabrėžia, kad reikia didinti informuotumą apie didelį dirbtiniu 
intelektu grindžiamų sprendimų potencialą ir galimą jų keliamą riziką; pabrėžia, kad 
reikia atlikti visuomenės pokyčių, kuriuos sukelia dirbtinis intelektas, mokslinius 
tyrimus; ragina ES remti ekologinę ir skaitmeninę pertvarką ir tuo tikslu investuoti į 
dirbtinį intelektą, užtikrinant žmogaus vykdomos kontrolės principo taikymą, ir į 
mokymąsi visą gyvenimą, perkvalifikavimo bei kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas, kad 
būtų galima skatinti skaitmeninį raštingumą, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ žmogiškųjų 
ir socialinių įgūdžių ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, reikalingų naujoms 
profesijoms ir sektoriams, kurie susiformuos pereinant prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimui; pabrėžia, kad reikia modernizuoti profesinio 
rengimo ir mokymo sistemą ir gerinti kvalifikaciją, visų pirma, kalbant apie 
skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia spręsti įgūdžių ir (arba) 
kvalifikacijos ir darbo rinkos poreikių neatitikties problemą;

34. atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti, stiprinti ir remti 
pameistrystę siekiant palengvinti tvarią jaunimo integraciją į darbo rinką; pabrėžia, kad 
verslumo ugdymas ir mokymas, kuriuo gilinamos verslo žinios ir įgūdžiai, atlieka 
svarbų vaidmenį siekiant, kad MVĮ būtų pasirengusios veikti bendrojoje rinkoje; ragina 
kuo geriau panaudoti „Europos socialinį fondą +“ šiems uždaviniams spręsti;

35. atsižvelgdamas į tai, akcentuoja galimybes įveikti įgūdžių ir kvalifikacijos neatitiktį 
geriau išnaudojant tarpvalstybinę darbo rinką;

36. mano, kad MVĮ, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdis, pagrįstas geromis darbo ir 
įdarbinimo sąlygomis, yra svarbus konkurencinis pranašumas įdarbinant kvalifikuotus 
darbuotojus; pabrėžia mokymo ir švietimo įmonėse svarbą;

37. pabrėžia, kad verslumas yra svarbi pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos 
augimo ir konkurencingumo varomoji jėga ir galinga socialinės įtraukties skatinimo 
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priemonė; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ir remti verslumo dvasios ir 
įgūdžių ugdymą ir palengvinti naujų MVĮ verslo modelių kūrimą; ragina valstybes nares 
pasinaudoti būsimu „Europos socialiniu fondu +“ ir naujomis galimybėmis investuoti 
Europos regioninės plėtros fondo lėšas į pažangiosios specializacijos, pramoninės 
pertvarkos ir verslumo įgūdžių plėtojimą;

38. pabrėžia, kad svarbu skatinti verslumą, įskaitant moterų ir jaunimo verslumą; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti ir aktyviai remti moterų verslumą Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, visų pirma sudarant geresnes galimybes pasinaudoti 
finansavimu ar mokymo paslaugomis ir užtikrinant geresnę profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, nes moterys yra viena iš grupių, labiausiai nukentėjusių nuo 
COVID-19 krizės;

39. pabrėžia, kad moterims vis dar nepakankamai atstovaujama visais profesiniais ir 
valdymo lygmenimis6, ir palankiai vertina Komisijos iniciatyvas, kuriose ypatingas 
dėmesys skiriamas moterų įgalėjimui ir lyčių pusiausvyros gerinimui Europos MVĮ 
ekosistemoje;

40. ragina panaikinti bet kokią esamą diskriminaciją dėl amžiaus ar lyties darbo užmokesčio 
srityje ir ragina valstybes nares, laikantis nacionalinės teisės ir praktikos, užtikrinti, kad 
visi darbuotojai turėtų teisę gauti deramą darbo užmokestį, vadovaujantis 
kolektyvinėmis sutartimis arba minimalų darbo užmokestį reglamentuojančiais teisės 
aktais;

41. pabrėžia, kad MVĮ turi prisidėti šalinant lyčių užimtumo, darbo užmokesčio ir pensijų 
skirtumus darbo rinkoje, be kita ko, suteikdamos arba remdamos vaikų priežiūros 
įstaigas, slaugos atostogas, lanksčias prižiūrinčiojo asmens darbo valandas, taip pat 
užtikrindamos vienodą užmokestį už vienodą darbą ir darbo užmokesčio skaidrumą;

42. pabrėžia socialinės ir solidarumu grindžiamos ekonomikos, kurioje dirba daugiau kaip 
11 mln. žmonių, svarbą7; taip pat pabrėžia socialinės ekonomikos įmonių ir socialinį 
poveikį darančių investicijų potencialą siekiant palengvinti neįgaliųjų ir kitų 
pažeidžiamų grupių įtrauktį į darbo rinką; pažymi, kad reikia remti socialines ir 
solidarumu grindžiamas įmones kuriant jų plėtrai palankią aplinką; ragina Komisiją ir 
valstybes nares skatinti steigti socialines ir solidarumu grindžiamas įmones ir jų veiklą;

43. ragina Komisiją pripažinti, skatinti ir saugoti įtraukias MVĮ, kad neįgaliesiems darbo 
rinkoje būtų sukurtos nuolatinės darbo vietos; pabrėžia socialinės ekonomikos įmonių ir 
organizacijų galimybes sudaryti palankesnes sąlygas į darbo rinką įtraukti neįgaliuosius; 
taip pat pabrėžia, kad svarbu teikti tikslinę Europos socialinio fondo paramą socialinei 
ekonomikai; primena, kad pažeidžiamų grupių vadovaujamos MVĮ sunkiau gauna 
finansavimą ir joms reikia tikslinės paramos;

44. rekomenduoja aktyviau keistis į MVĮ orientuotomis iniciatyvomis, kurios pasirodė 
esančios sėkmingos, ir geriausios praktikos pavyzdžiais tarp valstybių narių; taip pat 
rekomenduoja sukurti mainų platformas, skirtas MVĮ, kuriančioms novatoriškas 

6 EBPO / Europos Sąjunga (2019), Trūkstami verslininkai 2019 m. Įtraukaus verslumo politika, išleido OECD 
Publishing, Paryžius, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-
2019_3ed84801-en 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_lt 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
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pažangias technologijas; todėl palankiai vertina Komisijos pasiūlymą pradėti 
įgyvendinti „skaitmeniniams savanoriams“ skirtą programą, kad jauni kvalifikuoti 
žmonės ir patyrę vyresnio amžiaus žmonės galėtų dalytis skaitmeniniais įgūdžiais su 
tradicinėmis įmonėmis; pabrėžia, kad svarbu toliau skatinti MVĮ, mokslinių tyrimų 
institutų, universitetų ir švietimo sektoriaus sinergiją siekiant užtikrinti, kad įgūdžiai 
atitiktų darbo rinkos poreikius;

45. todėl ragina skubiai užtikrinti Europos patento taikymą, siekiant paskatinti MVĮ 
inovacijų potencialą;

46. mano, kad nauja Europos MVĮ skirta strategija gali būti sėkminga tik vykdant 
integruotą strateginį planavimą, sutelkiant Europos subjektų, regioninių ir vietos 
institucijų, pramonės grupių, socialinių partnerių, universitetų ir mokslinių tyrimų 
grupių išteklius; šiame kontekste atkreipia dėmesį į paramos struktūrų, pvz., MVĮ 
tinklų, vieno langelio principu veikiančių centrų ir regioninės plėtros agentūrų, 
inovacijų grupių, ir startuolių konsultavimo, siekiant kurti vietos ir regionines vertės 
grandines, svarbą;

47. laikosi nuomonės, kad siekiant išsaugoti darbo vietas ir užtikrinti tvarų ekonomikos 
atsigavimą labai svarbu užkirsti kelią įmonių bankrotui; todėl mano, kad ES turėtų 
sukurti ir sustiprinti ankstyvojo perspėjimo mechanizmus, kad būtų galima nustatyti 
sunkumų patiriančias įmones ir padėti joms išvengti nemokumo; mano, kad Europos 
finansavimas ir programos turėtų būti perorientuoti atsižvelgiant į tai;

48. primena, kad COVID-19 krizė taip pat labai paveikė labai mažas įmones ir 
savarankiškai dirbančius asmenis; pabrėžia, kad MVĮ, labai mažoms įmonėms ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims dažnai sunku pasinaudoti valstybių narių 
taikomomis paramos priemonėmis, visų pirma sutrumpinto darbo laiko priemonėmis, 
kurios yra labai svarbios darbo vietų išsaugojimui; ryšium su tuo palankiai vertina tai, 
kad neseniai buvo iš dalies pakeista laikinoji valstybės pagalbos sistema, sudarant 
sąlygas valstybėms narėms teikti valstybės pagalbą visoms labai mažoms ir mažosioms 
įmonėms; vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl netolygaus valstybės pagalbos paskirstymo; 
primena, kad valstybės pagalba neturėtų iškraipyti bendrosios rinkos;

49. ragina valstybes nares parengti aktyvias darbo rinkos politikos priemones, skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, užtikrinti geros kokybės viešąsias paslaugas ir 
infrastruktūrą, kad būtų galima skatinti ir privačiojo sektoriaus investicijas į MVĮ;

50. ragina Komisiją apsvarstyti, ar reikia sukurti vieno langelio principu veikiančią sistemą, 
skirtą MVĮ tarptautinimui remti, pvz., teikiant informaciją apie lėšas ir dotacijas 
naujoviškų verslo produktų techninių galimybių studijoms ir kitą svarbią informaciją 
apie tarptautinimą;

51. mano, kad Jungtinės Karalystės (JK) išstojimas iš Europos Sąjungos neigiamai paveikė 
ES MVĮ, ypač tas, kurios turi kasdienių verslo reikalų su JK; pabrėžia, kad pagal 
naująją partnerystę su JK ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas specifinei MVĮ 
padėčiai, ir ragina ES ir JK stengtis supaprastinti MVĮ taikomus muitinės procedūrų 
reikalavimus ir formalumus, kad būtų išvengta bet kokios papildomos administracinės 
naštos, ir ragina abi šalis įsteigti kontaktinius MVĮ centrus.



RR\1219652LT.docx 37/73 PE653.858v02-00

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 2.10.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

36
6
13

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, 
Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, 
Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel 
Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria 
Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, 
Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sander



PE653.858v02-00 38/73 RR\1219652LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

36 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI Daniela Rondinelli

PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan 
Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Marie-Pierre Vedrenne

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

6 -
GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

ID Nicolaus Fest, Guido Reil

13 0
Renew Radka Maxová

S&D Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella 
Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė



RR\1219652LT.docx 39/73 PE653.858v02-00

LT

28.9.2020

VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos
(2020/2131(INI))

Nuomonės referentė: Liesje Schreinemacher

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi MVĮ yra Europos ekonomikos pagrindas ir sudaro 99 proc. ES įmonių;

B. kadangi Europos MVĮ šiuo metu susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais dėl 
COVID-19 krizės, kuri kelia grėsmę pačiam jų egzistavimui;

C. kadangi iki šiol tik 17 proc. MVĮ sėkmingai integravo skaitmenines technologijas į savo 
verslą, o skaitmeninimas yra labai svarbus siekiant stipraus ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo vidaus rinkoje;

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ sudaro 
Europos ekonomikos pamatus ir yra labai svarbios ES klestėjimui;

2. mano, kad MVĮ strategija turėtų būti derinama su Europos pramonės strategija, ir ragina 
Komisiją imtis tolesnių veiksmų, atsižvelgiant į COVID-19 krizės metu įgytą patirtį ir į 
ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinį, siekiant paskatinti ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą bendrojoje rinkoje;

3. ragina Komisiją toliau remti ES MVĮ sprendžiant tiek trumpalaikes krizės pasekmes, 
tiek ilgalaikius uždavinius, pvz., skaitmeninimą ir perėjimą prie tvaresnės vidaus rinkos;

4. primygtinai ragina, kad tvarumas ir toliau išliktų vienu iš pagrindinių atitinkamų ES 
programų tikslų, kad MVĮ galėtų visapusiškai pasinaudoti tvarios pertvarkos 
privalumais kalbant apie konkurencingumą, sąnaudų mažinimą ir darbo vietų kūrimą;

5. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ strategiją daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
paramai MVĮ, siekiant padėti joms išlikti, nes COVID-19 krizė sukėlė sukrėtimą 
daugeliui MVĮ ir jų vaidmeniui kasdieniame europiečių gyvenime; todėl mano, kad būtų 
prasminga atnaujinti strategiją, kur tinkama, siekiant atsižvelgti į pandemijos padarinius 
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Europos MVĮ;

6. pabrėžia, kad krizės metu vidaus rinkoje turi būti užtikrintas laisvas pagrindinių prekių 
ir paslaugų judėjimas; ragina Komisiją skubiai pasiūlyti naujas priemones siekiant 
išvengti bet kokio vidaus rinkos sutrikdymo krizės atveju ateityje ir atsižvelgti į 
konkrečius MVĮ poreikius;

7. pažymi , kad MVĮ išsaugojimas jau yra atskirų valstybių narių politikos sričių 
klausimas; todėl primygtinai ragina, kad strategija ir šios politikos sritys papildytų viena 
kitą, kad būtų skatinamas tvirtas ir ilgalaikis MVĮ atsigavimas;

8. primena, kad MVĮ jau prieš COVID-19 krizę buvo susidūrusios su sunkumais, visų 
pirma susijusiais su galimybėmis gauti finansavimą, įskaitant lengvą prieigą prie 
mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo, rinkų, techninės pagalbos ir informacijos; todėl 
ragina teikti didesnę paramą šiose srityse, pvz., taikant sustiprintus vieno langelio 
principu veikiančius centrus ir supaprastintas bei lengvai prieinamas reguliavimo ir 
administracines procedūras; todėl pabrėžia, kad svarbu priimti plataus užmojo strategiją 
siekiant užtikrinti, kad MVĮ galėtų atsigauti ir klestėti;

9. pabrėžia, kad taip pat reikėtų imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią įmonių uždarymams, 
įvertinti ir atkurti sutrikusias tiekimo ir vertės grandines, remti MVĮ veiklos plėtrą ir 
stiprinti jų tarpvalstybinę veiklą, kad būtų kuo labiau padidinta galima bendrosios 
rinkos nauda;

10. ragina sinchronizuoti visas finansines priemones, kuriomis siekiama remti MVĮ vidaus 
rinkoje; primygtinai teigia, kad MVĮ konkurencingumui, vystymuisi ir atsparumui krizei 
itin svarbios programos turi būti stiprinamos kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje, kad būtų užtikrintas joms remti būtinas finansavimo lygis; ragina Europos 
investicijų banką toliau remti MVĮ, visų pirma kaip tvaraus finansavimo požiūrio dalį;

11. atkreipia dėmesį į ES DFP programų, visų pirma Bendrosios rinkos programos, 
„InvestEU“, Skaitmeninės Europos programos, programos „Europos horizontas“ ir kitų 
programų, pridėtinę vertę remiant MVĮ; mano, kad bendrosios rinkos programos MVĮ 
linija turėtų išlaikyti Parlamento pozicijos užmojį, todėl pabrėžia, kad svarbu greitai 
priimti DFP ir priemonę „Next Generation EU“;

12. palankiai vertina tai, kad į Komisijos nurodytus veiksmus įtrauktas veiksmas, susijęs su 
priemonėmis, kuriomis siekiama sukurti palankią aplinką labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms; pažymi, kad palankių sąlygų sudarymas iš kartos į kartą 
perduodant tradicinių amatų įmones, kai kurioms iš jų atsidūrus ant išnykimo ribos, gali 
būti ne tik veiksminga paskata pradėti savarankišką verslą, bet ir Europos su amatais 
susijusių žinių, tradicijų ir amatininkų įgūdžių paveldo populiarinimo būdas; pažymi, 
kad būtų naudinga numatyti paskatas kelias kartas įtraukiantiems projektams, kuriais 
būtų galima derinti amatų veiklos tradicijas su skaitmeninimu, įtraukiant profesinio 
mokymo programas besibaigiančius jaunus žmones;

13. pažymi , kad labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms turėtų būti taikomi 
įpareigojimai, kurie būtų proporcingi atsižvelgiant į jų savybes ir sektorių ypatumus; 
ragina Komisiją imtis ryžtingų vykdymo užtikrinimo veiksmų, kad būtų apribotas 
rinkos susiskaidymas, pašalintos nepagrįstos rinkos kliūtys ir užtikrintos vienodos 
sąlygos, pasinaudojant visomis turimomis priemonėmis ir įstaigomis, pvz., MVĮ atstovų 
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tinklu ir Reglamentavimo patikros valdyba, siekiant sumažinti sąnaudas ir sustiprinti 
MVĮ veiklą;

14. pabrėžia, kad pernelyg didelis reglamentavimas ypač MVĮ užkrauna nepakeliamą naštą; 
todėl mano, kad norint pasiekti MVĮ strategijos tikslus daugiau dėmesio turi būti 
skiriama bet kokios naujos reguliavimo iniciatyvos proporcingumui;

15. ragina parengti veiksmų planą, kaip proporcingai sumažinti administracinę naštą, kad 
būtų padidintas MVĮ investavimo potencialas ir paspartintas ekonomikos atsigavimas 
ES, įskaitant šiuos elementus: 

– remti MVĮ, kad jos galėtų veikti tarpvalstybiniu mastu, tokiu būdu visapusiškai 
pasinaudodamos vidaus rinkos teikiama nauda;

– skatinti veiklos plėtrą;

– veiksmingai naudotis poveikio MVĮ tyrimu ankstyvuoju poveikio vertinimų etapu, 
siekiant išanalizuoti ekonominį pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
ekonominį poveikį, įskaitant reikalavimų laikymosi išlaidas;

16. primygtinai reikalauja, kad MVĮ, įgyvendindamos ES reguliavimo sistemą, gautų 
tikslinę paramą, t. y. techninę, administracinę ir įgūdžių ugdymo pagalbą, siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrosios rinkos taisyklių; 

17. pripažįsta paramą, teikiamą pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą, ir palankiai 
vertina jos naujausius pakeitimus, kuriais valstybėms narėms suteikiama galimybė teikti 
viešąją paramą visoms labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms; vis dėlto, 
ragina Komisiją pereinamuoju laikotarpiu užtikrinti, kad patvirtintos laikinosios 
valstybės pagalbos sistemos neiškraipytų konkurencijos bendrojoje rinkoje vidutinės 
trukmės ir ilguoju laikotarpiu ir kad dėl jų nepatirtų neigiamo poveikio MVĮ, kurios yra 
pagrindinės naudos gavėjos;

18. pabrėžia itin svarbų duomenų ir technologijų perdavimo iš akademinės bendruomenės į 
MVĮ, kaip skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai svarbaus veiksnio, vaidmenį; atkreipia 
dėmesį į tai, kad esama rinkos disbalanso ir prieigos prie duomenų kliūčių, o tai daro 
poveikį MVĮ konkurencingumui, ir pabrėžia, kad MVĮ turi gauti sąžiningą jų 
generuojamų duomenų pridėtinės vertės dalį, pabrėždamas, kad nediskriminacinė 
prieiga prie duomenų yra itin svarbi siekiant užtikrinti vienodas skaitmenines sąlygas 
vidaus rinkoje; šiuo atžvilgiu palankiai vertina Europos duomenų strategiją; remia 
Komisijos pastangas, kuriomis siekiama skatinti sąveikumą ir sukurti Europos duomenų 
erdves patikimam ir saugiam keitimuisi ne asmens duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp verslo įmonių, atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ir viešojo 
sektoriaus; pabrėžia atvirųjų duomenų ir dalijimosi žiniomis naudojantis atviromis 
technologijomis svarbą MVĮ, visapusiškai laikantis taikytinų teisės aktų;

19. pažymi, kad reikia sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ prieigai prie dirbtinio intelekto ir 
jo įsisavinimui laikantis būsimos etikos ir atsakomybės aspektus apimančios sistemos, 
skatinant kurti tarpvalstybinius dirbtinio intelekto MVĮ susivienijimus strateginėse 
vertės grandinėse vidaus rinkoje, taip pat skatinant investicijas į naujos kartos 
standartus, priemones ir infrastruktūrą, skirtus duomenims saugoti ir tvarkyti; pažymi, 
kad svarbu užtikrinti MVĮ prieigą prie IRT standartų ir informuotumą apie juos, kad jos 
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galėtų diegti inovacijas ir teikti labiau pritaikytus skaitmeninius sprendimus;

20. atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ susiduria su sunkumais gindamos savo intelektinės 
nuosavybės teises ir apsigindamos nuo agresyvaus patentų ginčų nagrinėjimo, nes tai 
gali kelti grėsmę jų vystymuisi; ragina Komisiją didinti informuotumą apie intelektinę 
nuosavybę, plačiau naudotis išorės konsultacijomis ir garantuoti tinkamą vykdymo 
užtikrinimą;

21. pabrėžia, kad skaitmeninimas MVĮ teikia daug pranašumų, pvz., suteikia naujų 
galimybių siūlyti skaitmenines paslaugas arba produktus ir plečia jų galimybes patekti į 
rinką; atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ vis labiau patiria spaudimą, kad atitinkamai 
pritaikytų savo verslo modelius ir taikytų reikiamas skaitmenines technologijas, 
norėdamos išlikti konkurencingos ir patrauklios klientams;

22. pabrėžia, kad MVĮ, ypač startuoliai, turi didžiulį augimo potencialą naujuose 
skaitmeniniuose sektoriuose, pvz., dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos, 
tačiau pabrėžia, kad, MVĮ norint sėkmingai įgyvendinti skaitmeninę pertvarką, jos turi 
būti tinkamai remiamos ir turėti galimybę naudotis pakankamais finansiniais ištekliais ir 
infrastruktūra;

23. pabrėžia e. prekybos MVĮ teikiamas galimybes pasiekti naujus klientus ir rinkas; 
atkreipia dėmesį į tokių teisės aktų, kaip Platformų verslui reglamento, pridėtinę vertę 
šioje srityje ir ragina skubiai juos įgyvendinti ir užtikrinti jų vykdymą;

24. įspėja, kad e. prekyboje nuolat kyla nesąžiningos konkurencijos pavojus, be kita ko, dėl 
to, kad elektroninėse prekyvietėse, skirtose ES vartotojams, esama reikalavimų 
neatitinkančių, neteisėtų ar nesaugių produktų;

25. pabrėžia, kad vienodos galimybės MVĮ gauti investicijų tebėra iššūkis ES, atsižvelgiant 
į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse susiduriama su didesniais sunkumais norint gauti 
finansavimą, o tai lemia konkurencingumo skirtumus tarp MVĮ bendrojoje rinkoje; 
ragina Komisiją panaikinti šį finansinių galimybių atotrūkį, nepakenkiant prudencinių 
taisyklių reikšmingumui, siekiant užtikrinti, kad MVĮ konkuruotų vis labiau vienodomis 
sąlygomis;

26. ragina valstybes nares įgyvendinti bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ palankiu 
būdu, glaudžiai bendradarbiaujant su regionų ir vietos valdžios institucijomis bei 
kitomis valstybėmis narėmis suteikiant lengvą skaitmeninę prieigą prie informacijos, 
procedūrų, pagalbos ir paslaugų, susijusių su tarpvalstybiniu verslu, įskaitant 
konsultacijas viešųjų pirkimų ir finansavimo šaltinių klausimais;

27. pažymi, kad neatidėliotinos priemonės šiuo atžvilgiu, pavyzdžiui, susijusios su platesniu 
vyriausybės departamentų ir verslo įmonių santykių skaitmeninimu ir vyriausybės 
duomenų bazių sąveikumu – tai veiksmai, kurių nebegalima atidėti;

28. palankiai vertina MVĮ atstovų tinklą, kuris leidžia būsimuose teisės aktuose labiau 
atsižvelgti į galutinį vartotoją; vis dėlto siūlo kritiškai įvertinti jo skyrimo procesą ir 
veikimą, siekiant įveikti galimus trūkumus ir užtikrinti veiksmingą jo veikimą visose 
valstybėse narėse, nuolat koordinuojant veiksmus su atitinkamomis verslo asociacijomis 
ir suinteresuotaisiais subjektais;
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29. pabrėžia, kad reikia naudotis Europos viešųjų pirkimų platforma „GovTech“ (ES 
„GovTech“), kad būtų atidžiai stebima MVĮ dalyvavimo sprendžiant viešųjų pirkimų 
uždavinius padėtis visoje ES, o vėliau būtų formuojama geroji patirtis ir papildomi 
teisėkūros standartai;

30. ragina Komisiją kuo greičiau pradėti įgyvendinti Europos iniciatyvą „GovTech“ 
siekiant skatinti geriausią patirtį kuriant vyriausybės, pradedančiųjų įmonių ir 
skaitmeninių MVĮ sąveikos poveikį ir sudaryti palankesnes sąlygas kelioms valstybėms 
narėms naudotis tarpvalstybine priemone, kuria skatinamos vienodos galimybės patekti 
į rinką Europos skaitmeninėms MVĮ;

31. ragina Komisiją ir valstybes nares supaprastinti viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant Komisijos naujose gairėse dėl galiojančios ES viešųjų pirkimų sistemos 
suteikiamu lankstumu ir suteikti MVĮ daugiau galimybių, pavyzdžiui, galimybę padalyti 
pirkimus mažesnėmis dalimis ir supaprastinti administracines procedūras, taip pat 
naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis ir platformomis, kad būtų išplėsti 
nacionaliniai ir tarpvalstybiniai viešieji pirkimai;

32. pabrėžia, kad tvarūs viešieji pirkimai kaip strateginė priemonė gali padėti skatinti 
tvarios gamybos ir vartojimo modelius; atsižvelgdamas į tai, ragina viešųjų pirkimų 
procese taikyti ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos kriterijus visapusiškai 
laikantis taikomų teisės aktų ir pabrėžia, kad MVĮ reikia tinkamos paramos, kad šis 
perėjimas būtų spartesnis;

33. pabrėžia, kad ES bendros viešųjų pirkimų išlaidos sudaro 14 proc. bendro valstybių 
narių BVP, todėl MVĮ dalyvavimo konkursuose didinimas yra svarbi MVĮ finansavimo 
galimybė; pabrėžia, kad siekiant šio tikslo reikia naudoti naujas viešųjų pirkimų 
metodikas ir priemones, kad jos būtų įgyvendintos praktikoje, kuo geriau pasinaudojant 
galiojančiais ES viešųjų pirkimų teisės aktais ir šioje sistemoje jau suteiktu lankstumu;

34. pabrėžia, jog svarbu suteikti MVĮ lengvesnę prieigą prie Europos bendrojo viešųjų 
pirkimų dokumento (EBVPD); ragina sukurti skaitmenines priemones, pvz., platformas, 
kuriomis būtų gerinama MVĮ prieiga prie svarbios viešųjų pirkimų informacijos;

35. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto atvejų; 
primygtinai ragina Komisiją skubiai parengti Pavėluotų mokėjimų direktyvai1 skirtas 
tvirtas stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo priemones ir imtis tinkamų privalomų 
priemonių dabartinei sistemai sustiprinti, kad visoje bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma, ypač vykdant sandorius tarp viešojo ir 
privačiojo sektorių; ragina Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmens valdžios 
institucijas rodyti tinkamą pavyzdį laiku mokant MVĮ; atsižvelgdamas į tai, ragina 
aktyviai taikyti pažeidimo nagrinėjimo procedūras tais atvejais, kai direktyva nėra 
tinkamai įgyvendinama.

1 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius, OL L 48, 2011 2 23, p. 1.
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TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos
(2020/2131(INI))

Nuomonės referentas: João Ferreira

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dėl judumo apribojimų įvedimo, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigoms 
taikomų sveikatos protokolų ir dėl to sumažėjusios keleivinio transporto paklausos 
COVID-19 protrūkis labiausiai paveikė transporto ir turizmo sektoriuose veikiančias 
labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones ir nemažai šių įmonių atsidūrė ties 
nemokumo riba; kadangi dabartinės aplinkybės taip pat suteikia pagrindo imtis Europos 
turizmo politikos, kuriai paremti kitoje daugiametėje finansinėje programoje būtų 
numatyta biudžeto eilutė, taip pat imtis neatidėliotinų ir novatoriškų priemonių, dėl 
kurių transportui būtų skiriamas ypatingas dėmesys greito ekonomikos atsigavimo 
procese; kadangi transportas ir turizmas yra sektoriai, darantys poveikį aplinkos būklei; 
kadangi MVĮ ir startuoliai atliks nepaprastai svarbų vaidmenį pereinant prie tvaraus 
transporto ir turizmo;

B. kadangi labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu 
yra sykiu labai kompleksinės ir nevienalytės, kalbant apie jų dydį ir labai įvairius 
veiklos sektorius, kuriuose jos dalyvauja, apie kiekvienai iš jų būdingą savitą dinamiką 
– kartais labai skirtingą, ypač ekonominę, finansinę, socialinę ar netgi politinę; kadangi 
reikėtų išlaikyti vienodas sąlygas transporto ir turizmo sektorių MVĮ;

C. kadangi MVĮ, veikiančių transporto ir turizmo sektoriuose, skaičius išaugo atitinkamai 
iki 1 ir 2 mln. ir juose iš viso tiesiogiai įdarbinama daugiau kaip 16 mln. darbuotojų; 
kadangi MVĮ sudaro didžiąją transporto sektoriaus įmonių daugumą, vadinasi, turi 
didžiausią potencialą kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos pažangą;

D. kadangi transporto sektorius yra strategiškai svarbus valstybių narių ir ES vystymuisi, jų 
ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, ekonomikos veikimui ir gyventojų 
judumui; kadangi šiuose sektoriuose veikiančios MVĮ, be kita ko, susiduria su keliais jų 
veiklos apribojimais, pvz., rinkliavomis ar paramos infrastruktūros trūkumu; kadangi 
svarbu užtikrinti biurokratizmo, su kuriuo susiduria labai mažos įmonės ir MVĮ, 
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mažinimą ir įvertinti, kaip įgyvendinami visi nauji ES teisės aktai, dėl kurių daromas 
neigiamas poveikis labai mažų įmonių ir MVĮ veiklos vykdytojams arba jiems 
sudaromos neproporcingai didelės kliūtys transporto vidaus rinkoje;

E. kadangi turizmo sektorius yra svarbiausias kelių valstybių narių ekonomikai; kadangi 
šis sektorius yra sezoninis ir jam galėtų būti naudingas bendras ES požiūris ir politika;

F. kadangi įvykus COVID-19 protrūkiui valstybės narės turi numatyti reikiamą paramą, 
kurią jos gali suteikti savo MVĮ, ypač pasinaudodamos valstybės pagalbos taisyklių 
lankstumu, tačiau nedidindamos esamų konkurencijos iškraipymų tarp MVĮ iš įvairių 
šalių bendrojoje rinkoje; kadangi administracinių procedūrų sudėtingumas ir pernelyg 
didelis reglamentavimas gali stabdyti MVĮ;

G. kadangi didelės daugumos MVĮ finansavimo priklauso nuo bankų sektoriaus; pabrėžia, 
jog bankų sektoriuje būtina supaprastinti klientų tikrinimo reikalavimus, kad MVĮ 
galėtų lengviau gauti finansavimą; kadangi, nepaisant valstybių narių skirtumų, Europos 
konkurencingumas apskritai atsilieka nuo kitų išsivysčiusios ekonomikos regionų, o tai 
kelia grėsmę Europos galimybėms užtikrinti gerovę ir klestėjimą; kadangi dauguma 
MVĮ išsilaiko iš savo veiklos nacionalinėse rinkose;

H. kadangi daugelį transporto sektorių MVĮ, pvz., teikiančių aktyvaus judumo mieste, 
keleivinio transporto ir turizmo paslaugas, labai paveikė ribotas rinkoje dominuojančių 
skaitmeninių platformų skaičius; kadangi skaitmeninimas ir interneto platformos yra ir 
didelis iššūkis, ir galimybė Europos MVĮ ir yra svarbūs jų komercinei sėkmei, nes 
suteikia užimtumo ir augimo galimybių, didina veiklos efektyvumą, užtikrina duomenų 
saugumą ir geriau pasiekia vartotojus;

1. pažymi, jog COVID-19 krizė parodė transporto sektoriuje veikiančių MVĮ svarbą 
ekonomikai ir verslui, atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas krovinių, kaip ir 
svarbiausių sektorių darbuotojų, vežimas, yra labai svarbus siekiant užtikrinti greitą ir 
sklandų įvairių rūšių prekių tiekimo grandinių veikimą; pabrėžia, kad turizmo sektoriaus 
MVĮ susiduria su precedento neturinčiais sunkumais, įskaitant rimtą likvidumo krizę dėl 
grynųjų pinigų srauto, pajamų ir keleivių elgesio nepastovumo prasidėjus COVID-19 
protrūkiui; ragina Komisiją priimti persvarstytą Europos MVĮ skirtą strategiją, 
atsižvelgiant į COVID-19 poveikį, nuolat kintančius sveikatos ir saugos reikalavimus, 
vidaus rinkos veikimą ir vietos, regioninius ir nacionalinius poreikius, kartu stiprinant ir 
skatinant įmones; pripažįsta naujos pramonės politikos indėlį į valstybių narių 
reindustrializaciją; teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą pradėti vadovautis 
principu „kiek plius, tiek minus“ – tai būtų pirmas žingsnis siekiant suvaldyti naują 
reglamentavimo bangą – tačiau primena, kad taip tik išsaugoma faktinė padėtis, o toks 
užmojis nėra pakankamas;

2. pabrėžia valstybių narių ir ES paramos sunkumų patiriančioms MVĮ svarbą, užtikrinant 
jų veiklos tęstinumą, darbo vietų išsaugojimą ir naujų darbo vietų kūrimą, pajamų 
apsaugą, kartu paisant darbuotojų teisių; ragina parengti gaires, kuriomis būtų siekiama 
bent 30 proc. sumažinti administracines išlaidas ir naštą, ir sudaryti palankesnes sąlygas 
gauti finansavimą, skatinant investuoti į strategines vertės grandines; ragina Komisiją, 
valstybes nares ir vietos valdžios institucijas didžiausią prioritetą savo politinėje 
programoje teikti verslo aplinkai ir konkurencingumui; pabrėžia, kad reikia didinti 
paramą šių sektorių MVĮ ES lygmeniu; ragina Komisiją pasiūlyti konkrečių 
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ekonomikos gaivinimo iniciatyvų; be to, ragina Komisiją apsvarstyti galimybę kartu su 
valstybėmis narėmis, miestais ar regioninėmis valdžios institucijomis bendrai finansuoti 
tokias programas, kaip, pvz., kuponai ar nuolaidos turistams, siekiant skatinti daugiau 
išleisti turizmui paremiant mažesnes vietos įmones nuo turizmo priklausomuose 
regionuose; ragina Komisiją stebėti pokyčius ir įvertinti galimybę teikti skubią 
konkretiems sektoriams skirtą paramą, kuri papildytų jau paskelbtas priemones, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol turizmo ir transporto srautai grįš į ankstesnį 
prieš pandemiją buvusį lygį; laikosi nuomonės, jog ši parama taip pat turėtų būti 
nukreipta į jų veiklos modernizavimą vidutiniu laikotarpiu ir jį skatinti, siekiant, kad jos 
prisitaikytų prie naujausių ES klimato ir aplinkos politikos tikslų bei kitų ES standartų, 
pvz., darbo sąlygų; ragina Komisiją parengti veiksmų planą, kuriuo būtų užtikrintas 
transporto veiklos vykdymas, daugiausia dėmesio skiriant atsakui į būsimas krizes, 
kurios gali ištikti transporto ir turizmo sektorius, suteiktas teisinis tikrumas įmonėms ir 
piliečiams, didinamas tvarumas ir konkurencingumas ir atsižvelgiama į jų pridėtinę 
vertę ES ekonomikai;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad naujasis ES ekonomikos atkūrimo planas neprieinamas 
daugeliui nuo pandemijos padarinių kenčiančių MVĮ; prašo suteikti didesnį vaidmenį 
ES finansuojant MVĮ mokumą, taip pat darbo vietas, darbo užmokestį ir darbuotojų 
teises, taip pat mažinant žalingą pernelyg didelio įsiskolinimo poveikį; mano, kad 
valstybės narės turėtų išnagrinėti galimas priemones, pvz., mokesčių lengvatas, laikiną 
banko paskolų grąžinimo atidėjimą ir sprendimus, kaip padengti paslaugų teikėjų 
patiriamą riziką, kol bus atnaujinti turizmo ir transporto srautai;

4. yra įsitikinęs, kad MVĮ ir startuolių pertvarkymas ir sklandus veikimas tvaraus 
transporto ir tvaraus turizmo sektoriuose paskatins ekonomikos atsigavimą ir atsparumą 
laikotarpiu po COVID-19 pandemijos, visų pirma kuriant nuolatines kokybiškas darbo 
vietas ir keičiantis geriausia valstybių narių patirtimi bei ją koordinuojant; ragina šį 
perėjimą suderinti su ES klimato ir aplinkos apsaugos tikslais;

5. mano, kad nustatant „MVĮ strategijos dėl tvarios ir skaitmeninės Europos“ tikslus turėtų 
būti ne tik orientuojamasi į MVĮ dalyvavimą „bendriems Europos interesams svarbiuose 
projektuose“, bet ir apsvarstyta galimybė bendrai finansuoti vietos ar regionines 
schemas politikos formavimo procese taikant principą „visų pirma galvokime apie 
mažuosius“ ir poveikio vertinimuose visapusiškai taikant poveikio MVĮ tyrimą, taip pat 
nurodyti, kada politiniai pasiūlymai gali paskatinti gamybos perdavimą trečiosioms 
šalims, kartu pripažįstant nacionalinį savarankiškumą; be to, mano, kad tikslų turėtų būti 
siekiama įgyvendinant ilgalaikę ir į augimą orientuotą politiką, kuria skatinamas 
Europos MVĮ konkurencingumas, ir jie turėtų visapusiškai atitikti tiesioginę finansinę 
paramą ir kitus išteklius, kad valstybės narės galėtų skatinti MVĮ perėjimą prie tvarumo 
ir skaitmeninimo, o įgyvendinant naująją DFP ir ypač sanglaudos politiką tai pirmiausia 
svarbu mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir regionams, įskaitant atokiausius regionus, 
salas ir periferiniams regionams; primygtinai laikosi nuomonės, jog svarbu, kad MVĮ 
būtų teikiama parama sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai kelti, ypatingą dėmesį teikiant 
skaitmeniniams įgūdžiams, finansiniam švietimui ir naujoviškoms technologijoms, taip 
pat mažinti atotrūkį, su kuriuo šioje srityje susiduria moterys; ragina užtikrinti geresnes 
galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose supaprastinant procedūras; reiškia 
susirūpinimą dėl sunkumų pasinaudoti Europos investicijų banko (EIB) finansavimo 
linijomis, su kuriais susiduria dauguma MVĮ, ypač tos, kurių kapitalizacija ribota, ir 
ragina užtikrinti, kad naudojimosi EIB finansavimu sąlygos atitiktų MVĮ realybę 
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skirtingose valstybėse narėse; be to, pabrėžia, kad svarbu užtikrinti esamų finansavimo 
sprendimų sąveiką ir jų tarpusavio papildomumą, bei akcentuoja būtinybę supaprastinti 
procedūras ir mažinti paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą ir išlaidas;

6. pabrėžia, kad ES MVĮ strategijos tikslai turėtų derėti su realia jų dalimi ekonomikoje ir 
struktūriniais trūkumais, taip pat su deramu užimtumu ir darbo sąlygomis įvairiuose 
veiklos sektoriuose; pabrėžia, kad reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti 
konkurencingumą žiedinėje ekonomikoje, įgyvendinti aplinkos apsaugos tikslus, 
nustatytus Europos žaliajame kurse ir Paryžiaus susitarime; prašo užtikrinti vienodas 
sąlygas MVĮ, ypač didelių įmonių, užimančių svarbią padėtį rinkoje, atžvilgiu, taip pat 
atsižvelgiant į didelių įmonių, kaip MVĮ tiekėjų ir (arba) klientų, derybinę galią;

7. ragina teikti paskatas finansų įstaigoms, įskaitant viešuosius ir privačius bankus, ir 
stiprinti vietos, regionų, nacionalinio ar ES lygmens valdžios institucijų gebėjimus remti 
MVĮ; mano, kad ypač labai mažų įmonių atveju šios viešosios įstaigos turėtų, be kita 
ko, prisidėti prie vadovų ir darbuotojų mokymo programų organizacinio, technologinio 
ir komercinio valdymo srityse rengimo ir įgyvendinimo; prašo užtikrinti gerą 
atstovavimą MVĮ vykstant viešų konsultacijų procesui, siekiant pasirūpinti, kad į jų 
nuomonę būtų tinkamai ir deramai atsižvelgta, kad ji būtų išanalizuota ir atspindėta 
poveikio vertinimuose; ragina užtikrinti didesnį priemonių, skirtų padėti MVĮ spręsti su 
nesąžiningomis ar diskriminacinėmis taisyklėmis bei sprendimais susijusias problemas, 
veiksmingumą ir didinti MVĮ informuotumą apie prieinamus tokių problemų sprendimo 
mechanizmus; pažymi, kad visų pirma reikėtų daug daugiau dėmesio skirti 
informuotumo didinimui, nes kai kuriose ES šalyse atlikti tyrimai rodo, kad tik 15 proc. 
įmonių žino apie tinklą SOLVIT ir kur kas mažiau jų buvo nusprendusios juo 
pasinaudoti;

8. pripažįsta, kad šiuo metu vadinamosios skaitmeninės platformos yra reguliuojamos 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis; pabrėžia, kad būtina užkirsti kelią 
nesąžiningai konkurencijai ir užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir vartotojams, taip pat 
pagarbą darbuotojų teisėms bei naudotojų saugumą; palankiai vertina Komisijos 
neseniai pradėtas viešas konsultacijas dėl Skaitmeninių paslaugų akto; nekantriai laukia, 
kada Komisija paskelbs šiuo metu atliekamą tyrimą dėl trumpalaikės nuomos padarinių; 
kartu pabrėžia, kad būtinos konkrečios priemonės siekiant modernizuoti viešojo 
transporto paslaugas (pvz., taksi arba autobusų sektorius) ir pereiti prie pažangaus ir 
tvaraus judumo mieste;

9. mano, kad reikšmingą vaidmenį transporto sektoriuje atliks duomenų naudojimas – tai 
palengvins duomenų mainus, pagerins duomenų kokybę ir paskatins duomenų 
sąveikumą ir tokiu būdu bus didinamos sektoriaus inovacijos ir stiprinamas jų 
konkurencingumas pasaulyje; ragina skirti tinkamą finansavimą, kuris atitiktų MVĮ 
investicijų poreikius šioje srityje;

10. atkreipia dėmesį į skaitmeninimo ir interneto platformų potencialą kurti naujas ir 
patrauklesnes galimybes moterims; prašo parengti veiksmų planą, kuriuo remiantis būtų 
išlaisvintas visas moterų verslumo potencialas ir paskatintas moterų užimtumas turizmo 
ir transporto sektorių MVĮ;

11. pabrėžia tam tikrų Europos miestų pastangas kovoti su neigiamais trumpalaikės nuomos 
padariniais, turint mintyje teisę į būstą, ir nekantriai laukia šiuo metu Komisijos 
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atliekamo tyrimo išvadų ir tikisi, kad verslas bus derinamas su viešaisiais interesais, 
ypač MVĮ atveju.
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ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos
(2020/2131(INI))

Nuomonės referentė: Pina Picierno

PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategija“ (COM(2020)0103),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „Sąžininga, sveika ir 
aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (COM(2020)0381),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategija“ (COM(2020)0380),

A. kadangi Europos mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) (jų yra 25 mln.) dirba apie 
100 mln. žmonių ir jos sukuria daugiau kaip pusę Europos BVP; jos yra pagrindiniai 
Europos socialinės ir ekonominės struktūros subjektai ir prisideda prie teritorijų 
patrauklumo ir planavimo bei teritorinės sanglaudos, taip pat ir kaimo vietovėse;

B. kadangi, Komisijos duomenimis, 2017 m. Europoje buvo 22 000 žemės ūkio 
kooperatyvų ir 289 000 maisto ir gėrimų bendrovių, iš kurių 90 proc. buvo MVĮ, ir 
daugelis jų veikė kaimo vietovėse; kadangi šios įmonės kaimo ekonomikoje atlieka 
labai svarbų vaidmenį;

C. kadangi Europos žaliasis kursas apima labai įvairias ūkininkams ir kitiems kaimo 
vietovių veiklos vykdytojams skirtas radikalias permainas skatinančias politikos 
priemones, įskaitant strategiją „nuo ūkio iki stalo“, taip pat biologinės įvairovės 
strategijas, kurių sėkmingas įgyvendinimas iš esmės priklausys nuo bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) ir valstybių narių strateginių planų suderinamumo su atitinkamais 
strategijų tikslais; kadangi MVĮ turės atlikti ypač svarbų vaidmenį siekiant žaliojo kurso 
tikslų;

D. kadangi COVID-19 krizė parodė, jog daugelio MVĮ finansinė padėtis yra sunki, ir daug 
jų neatsigaus po izoliavimo priemonių, kurios turėjo didžiausią poveikį pardavimui 
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viešbučių, restoranų bei kavinių sektoriuje ir į trečiąsias šalis;

E. kadangi MVĮ labiausiai pajuto sveikatos krizės pasekmes, ir daugelis jų buvo priverstos 
pasitraukti iš verslo;

F. kadangi ES tradiciškai rėmė šeimos ūkius, o jie paprastai yra MVĮ, ir nori juos remti 
toliau; kadangi strategija „nuo ūkio iki stalo“ taip pat nukreipta į tokius ūkius;

1. palankiai vertina tai, kad šioje strategijoje atsižvelgiama į MVĮ verslo modelių, dydžio, 
veikimo trukmės ir verslo profilių įvairovę; pabrėžia, kad strategijoje turėtų būti 
atsižvelgiama į MVĮ ekonominį ir socialinį poveikį toms sritims ar sektoriams, kuriuose 
jos veikia;

2. primena, kad maisto gamyba ir perdirbimas yra esminis sektorius, kuriame MVĮ atlieka 
labai svarbų vaidmenį, ir kad šis sektorius bus itin svarbus atsigavimo po COVID-19 
laikotarpiu; pabrėžia, kad ekonomikos gaivinimas, grindžiamas Europos žaliuoju kursu 
ir skaitmenine pertvarka, yra galimybė paspartinti žaliąją ir skaitmeninę transformaciją 
ir jomis pasinaudoti; mano, kad COVID-19 pandemija parodė, jog reikia remti 
socialinės ekonomikos įmones, pvz., smulkiuosius maisto produktų platintojus ir 
sveikatos bei transporto srityje veikiančias įmones; mano, kad pandemija taip pat 
parodė, jog ypatingą dėmesį reikia skirti MVĮ kaimo turizmo veiklos rėmimui, 
ekonomikos gaivinimo plane numatant specialų asignavimą, siekiant padėti kaimo 
turizmo įmonėms susidoroti su krizės poveikiu ir teikti joms paramą; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia žemės ūkio sektoriaus MVĮ gebėjimą prisitaikyti prie rinkos poreikių; 
atkreipia dėmesį į žaliųjų koridorių veikimo trūkumus karantino laikotarpiu, kurių kilo 
dėl valstybių narių procedūrų derinimo stokos, ir į su tuo susijusį neigiamą poveikį 
daugeliui žemės ūkio maisto produktų MVĮ; pabrėžia, kad reikia vengti trikdymų 
bendrojoje rinkoje, siekiant užtikrinti prekių tiekimą; primena, kad itin svarbu užtikrinti 
laisvą šio sektoriaus sezoninių darbuotojų judėjimą, kad ateityje būtų išvengta darbo 
jėgos trūkumo;

3. pabrėžia, kad MVĮ yra pagrindiniai ekonomikos vystymosi ir užimtumo kaimo 
vietovėse, kur jos sukuria apie 75 proc. visų darbo vietų, veiksniai1; pabrėžia, kad žemės 
ūkio sektorius yra ir turi išlikti esminis ir sistemiškai svarbus ES sektorius, kuris, kaip 
pirminis sektorius, kuriame užimtumas tvirtai susijęs su žeme, todėl darbo vietos negali 
būti perkeltos, Europos vartotojams tiekia kokybiškas žaliavas antriniam sektoriui ir 
maisto produktų pramonei; mano, kad labai mažos įmonės ir MVĮ kartu su kaimo 
įmonėmis ir ūkiais atlieka svarbų vaidmenį tvaraus regionų vystymosi srityje, nes jos 
naudoja savo išteklius maisto ir kitų prekių gamybai ir kitoms prekėms ir paslaugoms 
teikti, įskaitant ekosistemines paslaugas; pabrėžia, kad įvairinimo skatinimas, 
pavyzdžiui, pasitelkiant kaimo turizmą, tiesioginę rinkodarą, socialines paslaugas ar kitą 
ūkiuose vykdomą veiklą, yra svarbus verslumo pagrindas, papildantis ūkio pajamas, ir 
pabrėžia, kad reikia didinti paramą verslumui užtikrinant mokymą, inovacijas, 
prieinamas investicijas ir MTP MVĮ maisto produktų tiekimo grandinėje;

4. palankiai vertina Europos Komisijos ketinimą parengti tikslinių sprendimų siekiant 
padėti maisto perdirbimo MVĮ ir smulkiems mažmeninės prekybos ir maitinimo 

1 2018 m. sausio 31 d. Europos teritorinio planavimo tinklo (ESPON) ataskaita dėl mažųjų ir vidutinių įmonių 
Europos regionuose ir miestuose.
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paslaugų teikėjams įgyti naujų įgūdžių ir parengti naujus verslo modelius sykiu 
išvengiant papildomos administracinės naštos bei išlaidų, ir pagal naująją strategiją 
„nuo ūkio iki stalo“ teikti konsultavimo paslaugas Europos įmonių tinkle;

5. palankiai vertina Komisijos patvirtintą laikinąją valstybės pagalbos sistemą, 
atsižvelgiant į sunkius COVID-19 pandemijos padarinius, kurią taikant bus galima 
padidinti valstybės pagalbos ribas, t. y. valstybės narės galės skirti iki 100 000 EUR 
vienam ūkiui ir iki 800 000 EUR maisto perdirbimo ir prekybos įmonėms; palankiai 
vertina naują laikinąją Kaimo plėtros reglamento priemonę2, pagal kurią ES valstybės 
narės gali suteikti iki 7 000 EUR paramą vienam ūkininkui ir iki 50 000 EUR paramą 
vienai MVĮ; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad žemės ūkio gamybai būdinga svyruojanti darbo jėgos 
paklausa ir kad ji yra sezoninio pobūdžio; pabrėžia, kad siekiant reaguoti į netikėtus 
svyravimus reikia gerai suvokti užimtumo ir sąnaudų žemės ūkyje problemas;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad tik 30 proc. ES žemės ūkio įmonių vadovauja moterys, be to, 
jų ūkiai dažniausiai daug mažesni; pabrėžia, kad reikia remti ir skatinti moterų verslumą 
žemės ūkyje pasitelkiant tikslines priemones, taip pat remti MVĮ įvairovę turint 
omenyje kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir nepakankamą moterų verslininkių skaičių; 
mano, kad didesnės galimybės gauti tęstinio švietimo, mokymo ir tolesnio mokymo 
paslaugas, įskaitant vadovavimo įgūdžius ir patirtį, yra labai svarbios MVĮ; jos turėtų 
apimti atitinkamas kuravimo, ugdomojo vadovavimo, įgūdžių tobulinimo ir 
kvalifikacijos kėlimo programas, ypatingą dėmesį skiriant moterims būsimoms 
verslininkėms, ir yra labai svarbios siekiant pasinaudoti technologinėmis ir inovacijų 
galimybėmis ir nuolat optimizuoti žemės ūkio sektoriaus našumą tvarios ekonomikos 
sąlygomis; taip pat ragina remti verslumo iniciatyvas, įgūdžius ir kompetenciją ir nuolat 
kryptingai skatinti moterų profesinį rengimą ir mokymą kaimo vietovėse;

8. mano, kad ES ir jos pasaulinių partnerių sudaryti laisvosios prekybos susitarimai 
neturėtų kelti grėsmės jautriai ES žemės ūkio pramonei, bet greičiau suteikti galimybių 
žemės ūkio sektoriaus MVĮ; mano, jog labai svarbu, kad Komisija vengtų taikyti 
priemones, kurios galėtų riboti MVĮ konkurencingumą ar laisvosios rinkos principą ir 
kad ji daugiau dėmesio skirtų kliūčių bendrojoje rinkoje šalinimui, siekiant stiprinti ir 
įvairinti trumpas tiekimo grandines žemės ūkio maisto produktų sektoriuje; mano, kad 
gali būti dedamos pastangos padidinti MVĮ rinkos dalį, ieškoti naujų realizavimo rinkų 
trečiosiose šalyse, be kita ko, vykdant dialogą ir keičiantis geriausia patirtimi su 
prekybos partneriais ir kuriant naują informacijos portalą, jei tai nemenkina visų 
susijusių šalių apsirūpinimo maistu galimybių ir atitinka esamus klimato srities 
įsipareigojimus; primygtinai prašo, kad būtų toliau vykdomos Europoje pagamintų 
produktų reklamos kampanijos trečiosiose šalyse; pabrėžia, kad nuosekli prekybos 
politika yra labai svarbi siekiant išvengti nesąžiningos iš trečiųjų šalių importuojamų 
produktų, kurie neatitinka Europos standartų, konkurencijos;

9. mano, kad dėl dešimtmečius trukusios globalizacijos ES ir visame pasaulyje vyko 
deindustrializacija ir buvo perkeliami strateginiai sektoriai, pvz., maisto ir sveikatos; 
pabrėžia, kad COVID-19 krizė mums davė gerą pamoką, kaip svarbu iš naujo pažvelgti 

2 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo 
plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).
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į ekonomikos veikimo principus ir suprasti, kokie to veikimo padariniai ES politikos 
formavimui; kadangi ypač reikia reformuoti ir suderinti ES politiką; kadangi BŽŪP ir 
prekybos politika turi būti atnaujintos taip, kad būtų sustiprintas ES apsirūpinimo 
maistu saugumas, visų pirma paskirstant tvarią žemės ūkio ir maisto produktų gamybą 
visoje ES teritorijoje;

10. pažymi, kad gyvūnų ligos, pvz., afrikinis kiaulių maras, smulkiųjų atrajotojų maras, 
gumbelinė ir kitos ligos, darė ir vis dar daro labai neigiamą poveikį žemės ūkio maisto 
produktų sektoriaus MVĮ ir dėl jų kai kurios įmonės buvo priverstos užsidaryti, o tai turi 
rimtų socialinių ir ekonominių pasekmių vietos ekonomikai; ragina atsakingas valdžios 
institucijas užtikrinti vienodą požiūrį ir greitą bei sąžiningą atsaką ir paramą 
nukentėjusioms įmonėms;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad strategija „nuo ūkio iki stalo“ bus svarbi daugumai ūkininkų, 
kurie dažniausiai veikia kaip mažos šeimos verslo įmonės ir kurių pelnas yra nedidelis; 
mano, kad ši strategija gali būti naudinga bet kokio pobūdžio ūkiams; pabrėžia, kad ši 
strategija gali suteikti galimybių vietos vertės grandinėms, kurias sudaro smulkieji 
ūkininkai ir maisto bendrovės; šiomis aplinkybėmis palankiai vertina Komisijos 
ketinimą išplėsti ir skatinti žiedinius verslo modelius siekiant suteikti naujų verslo 
galimybių, be kita ko, naudojant maisto atliekas, ir remia specialias priemones, 
pritaikytas žemės ūkio produktų gamybos MVĮ; ragina teikti pakankamą ir tinkamą 
paramą pereinant prie tvarios praktikos, be kita ko, taikant finansines priemones (visų 
pirma pagal BŽŪP, sanglaudos politiką ir ekonomikos gaivinimo planą), ir pabrėžia, 
kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas mažiems ir vidutiniams ūkiams ir žemės 
ūkio ir maisto sektoriuje veikiančioms MVĮ, siekiant remti jų investicijas į regionines 
ekologinio tiekimo grandines, kad jie įgyvendinant strategiją neatsidurtų nepalankioje 
padėtyje ir nejaustų pernelyg didelės administracinės naštos; mano, kad svarbu didinti 
paramą MVĮ vykdomoms novatoriškoms investicijoms, siekiant joms padėti įvykdyti 
ekologinę pertvarką, kartu didinant jų ekonominį atsparumą;

12. primena, kad skaitmeninė pertvarka yra didelė problema žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus ir kitų sektorių MVĮ; pabrėžia, kad reikia skatinti MVĮ skaitmeninių įgūdžių 
lavinimą ir gilinimą bei teikti paramą ir konsultacijas tvarumo ir skaitmeninimo srityse; 
pabrėžia, kad reikia didinti prieigą prie plačiajuosčio ryšio ir jo prieinamumą visose 
kaimo vietovėse ir pakraščio regionuose, siekiant palengvinti MVĮ steigimą ir skatinti 
naujoviškus gamybos metodus, pvz., tikslųjį ūkininkavimą, turint omenyje tai, kad MVĮ 
konkurencingumas vis labiau priklauso nuo patikimo skaitmeninės infrastruktūros ir 
paslaugų veikimo; taip pat mano, kad pagal MVĮ strategiją pirmenybė turi būti teikiama 
pagrindinių skaitmeninių įgūdžių ugdymui visoms neskaitmeninėms MVĮ, įskaitant 
informaciją apie jų teises ir pareigas skaitmeninimo srityje, ir kad šis poreikis ypač 
aktualus sektoriuose, kuriuose yra daug MVĮ ir kuriuose skaitmeninimas dar mažai 
išvystytas; todėl ragina imtis tikslinių priemonių ir remti novatoriškas MVĮ, kuriančias 
tvarias ir ekologiškas technologijų inovacijas, ir pabrėžia, kad svarbu plėtoti dirbtinio 
intelekto (DI) technologijas, pritaikytas žemės ūkio maisto produktų sektoriui;

13. pritaria Komisijos raginimui valstybėms narėms ir perkančiosioms organizacijoms 
padalyti dideles viešojo pirkimo sutartis į mažesnes dalis, nes taikant tokį požiūrį būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos žemės ūkio maisto produktų MVĮ dalyvauti viešajame 
pirkime ir taip prisidėti prie tiekimo grandinių trumpinimo ir įvairinimo, atsižvelgiant į 
strategijos „nuo ūkio iki stalo“ tikslus; ragina teikti daugiau gairių valdžios institucijoms 
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ir MVĮ ir atkreipti dėmesį į esamas lankstumo galimybes bei viešojo pirkimo taisyklių 
pritaikymą šiam tikslui;

14. pabrėžia, kad MVĮ kaimo vietovėse, ypač atokiose kaimo vietovėse, dažnai dirba 
išskirtinėmis ir sudėtingesnėmis veiklos sąlygomis, pavyzdžiui, jų vietos rinkos mažos, 
toli nuo pagrindinių rinkų, nedaug transporto jungčių ir silpnesnis skaitmeninis 
junglumas bei mažesnės mokymo galimybės; pabrėžia, kad reikia tinkamai formuoti ir 
remti kaimo MVĮ skirtą politiką, susijusią su rinkos plėtra, eksportu ir rinkodara;

15. mano, kad vykdant kitą BŽŪP reformą turėtų būti gerokai supaprastintos 
administracinės procedūros, nes dėl biurokratizmo mažieji ir vidutiniai ūkiai atsiduria 
daug nepalankesnėje padėtyje, palyginti su didesniais ūkiais;

16. laikosi nuomonės, kad BŽŪP reforma turėtų užtikrinti labiau subalansuotą paramą 
mažiesiems ir vidutiniams ūkiams ir kad teikiant ES paramą pirmenybė būtų teikiama 
šeimos ūkių modeliui;

17. ragina užtikrinti tvirtą BŽŪP biudžetą, kuris atitiktų naujus Žaliojo kurso uždavinius, ir 
prašo, kad skiriant lėšas pagal priemonę „Next Generation EU“ BŽŪP vykdyti 
pirmenybė būtų teikiama paramai mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

18. pažymi, kad dėl didelio pirminės žemės ūkio gamybos, palyginti su kitais maisto 
grandinės veiklos vykdytojais, susiskaidymo lygio smulkiųjų ūkininkų derybinė galia 
yra silpna, todėl mano, kad būtina sustiprinti nukrypti leidžiančias nuostatas ir 
atitinkamai pakeisti ES konkurencijos taisykles žemės ūkio sektoriuje, kad būtų 
užtikrinta geresnė įvairių veiklos vykdytojų pusiausvyra; palankiai vertina naujus teisės 
aktus dėl nesąžiningos prekybos praktikos3 ir pripažįsta, kad tai yra pirmas svarbus 
žingsnis derinant taisykles ES lygmeniu, kuris pagerins MVĮ derybinę galią žemės ūkio 
maisto produktų sektoriuje, tačiau apgailestauja, kad į direktyvos taikymo sritį 
neįtrauktas nuostolingas pardavimas; pabrėžia, jog ES ir nacionalinės valdžios 
institucijos turi dėti daugiau pastangų, kad apsaugotų MVĮ nuo nesąžiningos rinkos 
praktikos, kurią gali lemti piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi rinkoje, nesvarbu, 
ar tai būtų stambūs tiekėjai, perdirbėjai, ar klientai; ragina griežčiau taikyti Pavėluotų 
mokėjimų direktyvą4 ir prašo Komisijos pagerinti jos stebėseną ir įgyvendinimą;

19. tvirtai pritaria tam, kad visuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
būtų taikomas principas „visų pirma galvokime apie mažuosius“ ir (arba) poveikio MVĮ 
tyrimas, ypač pritaikant priemones kaimo vietovių MVĮ pagal naujas „nuo ūkio iki 
stalo“ ir bioįvairovės strategijas, ir todėl prašo Komisijos atlikti tinkamus poveikio 
vertinimus;

20. mano, kad žemės ūkio maisto produktų sektoriaus ūkiams ir MVĮ labai svarbi Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama ir ji galėtų būti skiriama kaimo 
vietovėse veikiančioms įmonėms, taip pat ir MVĮ, siekiant užtikrinti ilgalaikę plėtrą, 
veiklos diversifikavimą ir tvarumą per visą įmonių gyvavimo ciklą; palankiai vertina 
sprendimą 2 proc. nepanaudotų EŽŪFKP asignavimų skirti kovos su krize priemonėms, 

3 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/633 dėl įmonių vienų kitoms 
taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje (OL L 111, 2019 4 25, p. 59).
4 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).
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kuriomis būtų galima išgelbėti labiausiai nuo pandemijos pasekmių nukentėjusias MVĮ;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis ES kaimo vietovių taip pat yra zonos, kuriose 
gaminami labai kokybiški žemės ūkio ir maisto produktai; pabrėžia kooperatyvų svarbą 
žemės ūkio maisto produktų sektoriuose ir jų socialinę pridėtinę vertę kaimo vietovėms; 
pabrėžia MVĮ svarbą kaimo turizmo sektoriuje ir jų vaidmenį užtikrinant gyvybingas 
kaimo vietoves, kuriant darbo vietas; todėl prašo teikti paramą toms MVĮ (dažnai tai 
šeimos verslo įmonės), ypač plačiajuosčio ryšio prieigai ir junglumui, kad joms būtų 
lengviau reklamuoti savo produktus bendrojoje rinkoje, ir, kai tinkama, šalinant 
prekybos kliūtis trečiosiose šalyse; ragina sukurti ES elektroninę etiketę, kad tinkamais 
atvejais interneto vartotojams būtų galima pateikti šiuolaikišką skaitmeninį sudedamųjų 
dalių sąrašą ir maistingumo deklaraciją; pabrėžia, kad įvairinimo koncepcijos 
skatinimas, pvz., pasitelkiant kaimo turizmą, tiesioginę rinkodarą, socialines paslaugas 
ar kitą ūkiuose vykdomą veiklą, yra svarbus verslumo pagrindas ir gali padėti 
užsitikrinti pakankamas ūkių pajamas;

22. ragina Komisiją užtikrinti visapusišką ir vienodą Pavėluotų mokėjimų direktyvos ir 
Direktyvos dėl nesąžiningos prekybos praktikos įgyvendinimą, kad būtų pagerintas 
visos maisto tiekimo grandinės veikimas ES bendrojoje rinkoje ir sustiprintos ūkių, 
kooperatyvų ir žemės ūkio maisto produktus gaminančių MVĮ galimybės derėtis;

23. primygtinai ragina vietos, regionų ir nacionalines valdžios institucijas remti ir skatinti 
naudoti ES ir (arba) nacionalines ir regionines žemės ūkio maisto produktų kokybės 
sistemas, ypač MVĮ, kaip priemonę kuriant darbo vietas ir išsaugant tradicinę gamybos 
praktiką ir kulinarinį paveldą;

24. apgailestauja, kad naujos nuostatos, kurias Komisija pasiūlė pagal Kaimo plėtros 
reglamentą siekdama padėti ūkininkams įveikti krizę, yra diskriminacinės šalims, kurios 
šio programavimo laikotarpio pabaigoje neturi nepanaudotų lėšų, ir tokia neproporcinga 
padėtis gali lemti konkurencijos tarp valstybių narių iškraipymą;

25. primena, kad kai kuriuose sektoriuose, pvz., bitininkystės, daugiausia veikia labai 
mažos įmonės arba MVĮ, kurios neturi tokio pat finansinio likvidumo, kaip didesnės 
įmonės, ir dėl šios priežasties joms sunkiau gauti paskolų ar kitų panašių finansinių 
priemonių, kad galėtų augti ar plėstis; pažymi, kad tokie veiksniai kaip spaudimas 
kainoms ir nekontroliuojamas ar pernelyg didelis augalų apsaugos produktų naudojimas 
kai kuriuose regionuose turėjo pražūtingų ekonominių padarinių bitininkams ir nuo jų 
priklausančioms MVĮ;

26. mano, kad geresnė visuotinės svarbos paslaugų ir infrastruktūros kokybė kaimo 
vietovėse yra tokia pat svarbi kaip ir miesto vietovėse; pabrėžia, kad vaikų priežiūros, 
pagyvenusių žmonių priežiūros, sveikatos priežiūros, mokyklų ir panašios kasdienės 
paslaugos gerina gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir mažina norą iš jų išsikelti;

27. atkreipia dėmesį į tai, kad tik 11 proc. ES ūkių, daugiausia MVĮ, vadovauja jaunesni nei 
40 metų asmenys; palankiai vertina esamas jaunųjų ūkininkų rėmimo priemones, pvz., 
išmokas jauniesiems ūkininkams; tačiau pažymi, kad dėl neveiksmingai teikiamos 
informacijos ir administracinės naštos jaunieji ūkininkai nepasinaudoja ES 
subsidijomis; todėl ragina imtis papildomų jauniesiems ūkininkams skirtų tikslinių 
priemonių; primygtinai ragina remti geresnį žinių perdavimą iš kartos į kartą, taip pat 
kartų kaitą žemės ūkyje;
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28. ragina remti profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo iniciatyvas siekiant atsižvelgti į 
ūkininkų šeimų poreikius ir užtikrinti atitinkamas priemones, pvz., vaiko priežiūros 
atostogas ar pakaitinių darbuotojų samdymą ligos atveju;

29. pažymi, kad veiksmingų bioenergetikos kompetencijos centrų kūrimas itin svarbus 
siekiant tinkamai spręsti klimato kaitos klausimą, ir jie galėtų atitinkamai paspartinti 
perėjimą prie klimato požiūriu neutralaus žemės ūkio iki 2050 m. bei tapti vienu iš 
Žaliojo kurso ramsčių;

30. pabrėžia, kad žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose pagaminama mobiliam ir 
stacionariam naudojimui skirta bioenergija jau dabar vyrauja judumo ir šildymo 
sektoriuose, o ateityje laikantis pagrįstų tvarių ribų gali būti plėtojama greičiausiai ir 
pigiausiai, taip pat užtikrinant didžiausią efektyvumą anglies dioksido atžvilgiu; 
atkreipia dėmesį į tai, kad tai padėtų dar labiau didinti regioninę pridėtinę vertę ir 
gerokai sumažinti CO2 išmetimą;

31. ragina Komisiją remti verslumą gerinant verslo aplinką kaimo vietovėse, remiant 
tvaraus vystymosi procesus, užtikrinant greitą prieigą prie lankstaus ir nedidelio masto 
finansavimo (įskaitant solidarųjį taupymą) ir sparčiojo interneto diegimą visoje ES 
teritorijoje;

32. mano, kad į viešojo pirkimo procedūras reikėtų įtraukti nuostatas, pagal kurias MVĮ, 
ypač vietos MVĮ, galėtų dalyvauti viešuosiuose konkursuose, taip remiant netoliese ir 
vietoje pagamintus produktus.

33. primena, kad žemės ūkio veiklą vykdančioms MVĮ svarbu suteikti prieigą prie įvairių 
finansavimo šaltinių.
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KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos
(2020/2131(INI))

Nuomonės referentas: Victor Negrescu

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pakartoja, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra labai svarbios kaip 
ES, taip pat ir kaip mažesnių valstybių narių ekonomikos stuburas; pažymi, kad MVĮ 
yra ypač pažeidžiamos ekonominių sukrėtimų dėl to, kad turi nedaug likvidžių išteklių 
ir pasižymi dideliu darbo jėgos intensyvumu; pabrėžia, kad COVID-19 krizė turėjo 
precedento neturintį socialinį ir ekonominį poveikį MVĮ, ypač kultūros ir kūrybos 
sektoriams bei pramonei, švietimo, jaunimo, sporto ir žiniasklaidos srityse; pabrėžia, 
kad dėl šių sektorių ypatumų Europos kultūros ir kūrybos sektoriai bei pramonė patiria 
didžiausią krizę, su kuria jie kada nors susidūrė; ragina Komisiją persvarstyti savo 
Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategiją, daugiausia dėmesio skiriant paramai 
MVĮ ir taip siekiant padėti joms išgyventi krizę bei atlikti pagrindinį vaidmenį tvaraus 
Europos ekonomikos atsigavimo procese, užtikrinant, kad Europos MVĮ skirtos lėšos 
būtų plačiai ir lengvai prieinamos visose valstybėse narėse, jog jos galėtų spręsti 
dabartines problemas, išlaikyti aukštą kokybiško užimtumo lygį ir pradėti taikyti darbo 
vietos išsaugojimo schemas;

2. pabrėžia MVĮ svarbą kultūros ir kūrybos sektoriams bei pramonei užimtumo ir 
ekonomikos augimo požiūriu, nes vien tik kultūros ir kūrybos sektorių bei pramonės 
įmonės, iš kurių daugelis yra MVĮ, sukuria daugiau kaip 8,7 mln. darbo visą darbo dieną 
vietų (3,8 proc. ES darbo jėgos); primena, kad kultūros ir kūrybos sektoriai bei pramonė 
pasižymi specifiškumu ir yra iš esmės pagrįsti MVĮ ekosistemomis; pabrėžia, kad 
daugelio kultūros ir kūrybos sektorių bei pramonės MVĮ rizikos profilis yra didesnis, 
todėl atkreipia dėmes į tai, kad svarbu teikti paramą šių MVĮ projektų plėtojimui ir 
gebėjimų stiprinimui finansuoti; pabrėžia, kad iš kultūros ir kūrybos sektorių bei 
pramonės vadinamasis gyvųjų renginių sektorius nuo COVID-19 krizės nukentėjo 
skaudžiausiai, nes pirmiausiai buvo uždarytos muzikos ir scenos menų, įskaitant 
festivalius, renginių vietos ir jos paskutinės buvo vėl atidarytos, todėl šiam gyvųjų 
renginių sektoriui labiausiai reikia paramos; pabrėžia, kad būtina pasimokyti iš 
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dabartinės krizės ir sukurti bendrą ES koordinuojamą įgyvendinti paruoštą planą, kurį 
taikant būtų galima sumažinti būsimų krizių poveikį MVĮ; rekomenduoja įtraukti 
individualias paramos per krizę sistemas, taip siekiant imtis spręsti problemas, su 
kuriomis susiduria įvairūs paveikti sektoriai;

3. pakartoja, kad svarbu užtikrinti prieinamą finansavimą MVĮ visoje Europoje, ypač 
kultūros ir kūrybos sektoriuose bei pramonėje bei švietimo, jaunimo, žiniasklaidos ir 
sporto sektoriuose; ragina Tarybą padidinti finansavimą ir Komisiją padidinti 
finansavimo, be kita ko, viešojo finansavimo prieinamumą, ypač pagal būsimą 
programą „InvestEU“, ir sudaryti vienodas finansines galimybes visose ES valstybėse 
narėse;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūrinis turizmas sudaro 40 proc. viso Europos turizmo; 
pabrėžia, kad COVID-19 padarė precedento neturintį poveikį turizmui ir kelionių 
sektoriui; todėl ragina sukurti krizių valdymo mechanizmą, kuris apimtų konkrečias 
priemones, kurias taikant būtų galima patenkinti kultūrinio turizmo srities MVĮ 
poreikius;

5. palankiai vertina tai, kad įdiegta Europos laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), ir ragina Komisiją bei valstybes nares 
užtikrinti veiksmingą finansinę paramą kultūros ir kūrybos sektorių MVĮ, ypač 
labiausiai nukentėjusiuose regionuose;

6. griežtai smerkia tai, kad persvarstytas pasiūlymas dėl kitos DFP yra nepakankamai 
ambicingas, nes skirta nepakankamai lėšų kultūros ir kūrybos sektoriams bei pramonei, 
ir dėl to, kad naujajame ekonomikos gaivinimo plane šiems sektoriams trūksta 
konkrečios finansinės paramos; mano, kad dabartiniai pasiūlymai yra nepriimtini, ir tiki, 
kad jie turės neigiamą poveikį šiam sektoriui; pakartoja, kad reikia didinti finansinę 
paramą siekiant kitai kartai užtikrinti tvarios ateities kūrimo pagrindą; atsižvelgdamas į 
tai, mano, kad šiuos tikslus galima iš tiesų pasiekti tik jei Komisija ir valstybės narės 
padidins kai kurių sėkmingiausių Sąjungos programų biudžetą; atsižvelgdamas į tai, 
primena Parlamento įgaliojimus, susijusius su būsimomis DFP programomis, 
patrigubinti programos „Erasmus+“ biudžetą, padvigubinti programos „Kūrybiška 
Europa“ biudžetą ir vėl įrašyti sumą, kurią Komisija pasiūlė skirti Europos solidarumo 
korpusui; mano, kad šie skaičiai tapo svarbesni nei bet kada anksčiau kovojant su 
dabartine krize; atsižvelgdamas į tai, kad kultūros ir kūrybos sektoriai bei pramonė 
sukuria 8,7 mln. darbo vietų ir 4 proc. ES BVP, ragina Komisiją ir valstybes nares, 
atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius, mažiausiai 2 proc. ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonei numatytų lėšų skirti kultūros ir kūrybos sektorių bei 
pramonės atkūrimui finansuoti; pabrėžia, kad ši procentinė dalis turėtų atspindėti 
pramonės svarbą; pakartoja, kad reikia tikslių programavimo ir finansinių planų, skirtų 
užtikrinti kultūros ir kūrybos sektorių bei pramonės veiklos tęstinumą ir laiduoti 
nuspėjamumą šioje srityje dirbantiems žmonėms;

7. pakartoja, kad svarbu užtikrinti prieinamą finansavimą MVĮ visoje Europoje, ypač 
kultūros, kūrybos, švietimo, jaunimo, žiniasklaidos ir sporto sektoriuose; pripažįsta, kad 
šiuose sektoriuose vykdomos veiklos nematerialusis pobūdis gali trukdyti gauti 
finansinę paramą; palankiai vertina tai, kad neseniai daugiau lėšų skirta kultūros ir 
kūrybos sektorių garantijų priemonei, kuria pastaruoju 2014–2020 m. biudžetiniu 
laikotarpiu naudojosi MVĮ, užsitikrindamos paskolas iniciatyvoms kultūros ir kūrybos 
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sektoriuose bei pramonėje; ragina Komisiją užtikrinti, kad kultūros ir kūrybos sektorių 
garantijų priemonė būtų įtraukta į programą „InvestEU“, siekiant pagerinti daugelio 
kultūros ir kūrybos sektoriuose bei pramonėje veikiančių įmonių galimybes gauti 
finansavimą per COVID-19 krizę, ir ragina išplėsti kultūros ir kūrybos sektorių 
garantijų priemonę ir užtikrinti lankstesnę MVĮ paskolų grąžinimo tvarką; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad kultūros ir kūrybos sektoriai bei pramonė būtų tinkamai įtraukti 
į visas verslumo programas, pvz., ES įmonių konkurencingumo ir MVĮ programą 
(COSME) ir programą „Europos horizontas“;

8. pabrėžia, kad „Europos horizontas“ atlieka svarbų vaidmenį, nes padeda kūrybos ir 
kultūros sektoriams bei pramonei diegti inovacijas ir kurti naujas technologijas – visa tai 
gali turėti teigiamą poveikį atvirai ir pliuralistinei kultūrinei ir kūrybinei dalyvaujamajai 
veiklai; šiuo požiūriu palankiai vertina tai, kad pagal Europos inovacijos ir 
technologijos instituto (EIT) strategiją įsteigta kultūros ir kūrybos pramonės žinių ir 
inovacijų bendrija (ŽIB); pabrėžia, kad būtina supaprastinti kultūros ir kūrybos sektorių 
MVĮ skirtas procedūras, naudojamas teikiant paraiškas dėl finansavimo, ir ragina 
sukurti vieno langelio principu pagrįstą sprendimą, kuriuo naudodamosi MVĮ galėtų 
teikti paraiškas finansavimui pagal Sąjungos programas gauti;

9. pabrėžia, kad reikia deramų ir veiksmingų taisyklių, kurios padėtų kultūros ir kūrybos 
sektorių bei pramonės MVĮ gyvendinti sanglaudos politiką ir naudotis ja; pabrėžia, kad 
svarbu užtikrinti sinergiją tarp skirtingų iniciatyvų ir finansavimo, kuriais gali 
pasinaudoti MVĮ, ir pažymi, kad MVĮ vis dar patiria sunkumų, susijusių su derama 
prieiga prie finansavimo, ypač ilgalaikiams ir inovatyviems projektams skirto 
finansavimo;

10. pažymi, kad išaugo skaitmeninio kultūrinio turinio paklausa, ypač įvairių judėjimo 
suvaržymų etapų metu; pabrėžia, kad menkas skaitmeninimo mastas trukdys daugelio 
sektorių ekonomikos konvergencijai ir augimo perspektyvoms; todėl pabrėžia, kad 
reikia toliau investuoti į Europos įvairių sektorių MVĮ skaitmeninimą; pripažįsta, kad 
skaitmeninimas apskritai ir ypač kultūros ir kūrybos sektoriams bei pramonei suteikia 
daugiau galimybių; ragina skirti papildomą paramą MVĮ, nes tai padės skatinti geresnes 
galimybes gauti skaitmeninį kultūros ir švietimo srities turinį; primygtinai ragina 
sudaryti vienodas sąlygas skaitmeninėje srityje, atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais 
susiduria kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės MVĮ, pavyzdžiui, sąveikumas ES, 
skaitmeninė atskirtis, taip pat lygios galimybės naudotis internetu; pabrėžia, kad reikia 
toliau investuoti į įgūdžius, visų pirma skaitmeninius ir verslumo įgūdžius, kurie turi 
būti vieni iš pagrindinių visų švietimo etapų mokymo programų objektų, taip pat kaip 
pagrindiniai įgūdžiai turėtų būti įtraukti į darbuotojų ir bedarbių mokymo programas, 
kurios visos būtų koordinuojamos skaitmeninio švietimo veiksmų plane, siekiant 
užtikrinti visapusišką bei darnų skaitmeninės transformacijos procesą ir taip apsaugoti 
darbo vietas ir padidinti socialinę įtrauktį; ragina parengti Europos iniciatyvą dėl 
verslumo ugdymo, kad būtų parengtos naujos kartos, ypač kultūros ir kūrybos sektorių 
ir pramonės, Europos MVĮ, taip pat teikti rekomendacijas ir paramą esamoms MVĮ, kad 
jos galėtų prisitaikyti prie dabartinių iššūkių, pasitelkiant programas, be kita ko, 
mokymąsi visą gyvenimą; pakartoja programos „Erasmus+“ pameistrystės ir 
verslininkų mainų svarbą ir ragina imtis daugiau panašių iniciatyvų naudojant naujus 
formatus ir priemones; ragina sukurti geresnę platformą, kuri teiktų informaciją apie 
Europos pagalbą jauniems verslininkams, startuoliams, veiklą pradedančioms įmonėms 
ir dabartinėms MVĮ;
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11. ragina Komisiją sukurti integruotą paramos planą, kurį pasitelkdamos MVĮ galėtų 
naudotis Europos lygmeniu veikiančiais kryžminio finansavimo mechanizmais, taip pat 
išnaudoti sinergiją su nacionalinėmis ir vietos iniciatyvomis, siekiant remti MVĮ, kurios 
patiria didelių iššūkių, iškylančių dėl COVID-19 pandemijos, taip pat teikti finansavimą 
kuriant naujas verslumo iniciatyvas; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos sektorių bei 
pramonės MVĮ įvairovės užtikrinimas padės išlaikyti kultūros įvairovę, priešintis 
autoritarizmui ir taip apsaugoti Europos vertybes; pabrėžia, kad svarbu tobulinti teisės 
aktus, nes MVĮ ypač nukenčia dėl neveiksmingo reguliavimo padarinių ir nereikalingos 
administracinės naštos; pabrėžia, kad gilesnė bendrosios rinkos integracija taip pat yra 
labai svarbi siekiant užtikrinti MVĮ konkurencingumą ir būtį;

12. pabrėžia, kad į su verslumu susijusią veiklą būtina įtraukti jaunimą; pripažįsta ir vertina 
verslumo pastangas švietimo sektoriuje, ypač kalbant apie MVĮ ir kooperatyvus, kurie 
sudaro galimybes įvairinti švietimo sistemą ir šeimoms siūlomus modelius, kad jos 
galėtų laisvai rinktis; ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti mokymą verslumo 
klausimais ir sukurti specialiai pritaikytas paramos priemones, kurios visiems 
europiečiams padėtų įsitraukti į verslą ir savarankišką veiklą, ypač didelį dėmesį skiriant 
mažiau galimybių turintiems asmenims;

13. ragina Komisiją, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, vietos valdžios 
institucijomis ir socialiniais partneriais, sukurti Europos iniciatyvą, kuria būtų siekiama 
ES sukurti daugiau kaip vieną milijoną naujų startuolių, kurie sudarytų galimybių 
verslui visoje Europoje;

14. pabrėžia, kad MVĮ atlieka esminį vaidmenį sporto sektoriuje užtikrinant ir skatinant 
sveiką gyvenimo būdą, kultūrų dialogą bei švietimo ir profesines galimybes visiems; 
todėl ragina pagal programą „Erasmus+“ daugiau dėmesio skirti sporto aspektui.
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Tema: Nuomonė dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos 
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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Teisės reikalų komitetui 2020 m. rugsėjo 2 d. buvo leista pateikti 
nuomonę Jūsų komitetui. Nuomonės referentu buvo paskirtas Gilles Lebreton. Atsižvelgdamas 
į tai, kad nuomonę teikiantiems komitetams, deja, buvo paskirtas trumpas laikotarpis, per kurį 
jie turėjo priimti savo nuomones pagal Jūsų komiteto nustatytą tvarkaraštį, Teisės reikalų 
komitetas galiausiai nusprendė pateikti nuomonę laiško forma. 

Toliau pateikiamą nuomonę komitetas priėmė 2020 m. spalio 1 d. posėdyje1. Teisės reikalų 
komitetas nusprendė paraginti atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Viliuosi, kad tai bus naudingas indėlis į Jūsų komiteto rengiamą pranešimą.

Pagarbiai

(parašas) Adrián Vázquez Lázara

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Adrián Vázquez Lázara (pirmininkas), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (pirmininko pavaduotojas), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, 
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González 
Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, 
Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo 
Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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PASIŪLYMAI

1. pabrėžia, kad reikia gerinti aplinką, kurioje veikia MVĮ, ir kad ES teisės aktai turi duoti 
naudos neužkraunant nereikalingos naštos piliečiams ir įmonėms, nes dėl su teisės 
aktais susijusių išlaidų, atsižvelgiant į ribotus MVĮ žmogiškuosius ir finansinius 
išteklius, šios įmonės ypač nukenčia; šiuo atžvilgiu pakartoja principo „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“ ir sistemingo poveikio MVĮ tyrimo taikymo ES teisės 
aktams svarbą, taip pat Komisijos įsipareigojimo laikytis principo „kiek plius, tiek 
minus“ svarbą kuriant naujus teisės aktus; 

2. pabrėžia, kad ES MVĮ ypač stipriai nukentėjo dėl COVID-19 pandemijos, ir mano, kad 
ši pandemija išryškino tam tikrus ES pramonės politikos trūkumus, ypač jos 
priklausomybę nuo trečiųjų šalių, ir tai turėtų paskatinti Europos Sąjungą stiprinti 
nepriklausomas ES gamybos grandines; todėl ES turėtų geriau ginti savo strateginius 
interesus ir pagerinti MVĮ apsaugą ir skatinimą, kad padėtų tokioms įmonėms 
visapusiškai pasinaudoti galimybėmis ir ryžtingai reaguoti į sunkumus, su kuriais jos ir 
mūsų visuomenė šiandien susiduria; pabrėžia, jog naujajai strategijai reikalinga ilgalaikė 
vizija, ypatingą dėmesį skiriant vietos lygmeniui, kad nebūtų išardytos tiekimo 
grandinės; 

3. palankiai vertina didesnį programos „InvestEU“ ir jai priklausančios MVĮ linijos 
vaidmenį įgyvendinant ekonomikos gaivinimo planą, nes tai turėtų tapti pagrindine 
finansine priemone, kurią taikant bus įtvirtinti MVĮ verslo modeliai ir padedama joms 
investuoti į įmonių valdymo projektus, taip skatinant konkurencingumą ir rinka 
grindžiamas inovacijas; 

4. pabrėžia, kad siekiant Europoje kurti darbo vietas ir priartinti MVĮ ekosistemas prie 
vartotojų yra labai svarbu skatinti strateginių pramonės šakų perkėlimą ir visais 
įmanomais atvejais teikti pirmenybę trumposioms tiekimo grandinėms bei jas vystyti; 

5. primygtinai ragina Komisiją pristatyti ES lygmens plataus užmojo ir veiksmingą teisinę 
sistemą, kuri būtų grindžiama išsamaus patikrinimo prievole, siekiant Europos 
Sąjungoje užtikrinti tvarias tiekimo grandines ir taip apsaugoti tvarias Europos MVĮ;

6. primygtinai ragina Komisiją veiksmingiau kovoti su nesąžininga vartotojus veikiančia ir 
visų pirma MVĮ silpninančia konkurencija, kylančia dėl iš trečiųjų šalių, kurios 
nesilaiko Europos Sąjungoje keliamų techninių, aplinkosaugos, sveikatos, socialinių ar 
intelektinės nuosavybės standartų, atgabenamų produktų be kitų priemonių, PVM 
surinkimui privalomai taikant neseniai įvestą, tačiau kol kas pasirinktinai taikomą, vieno 
langelio principu veikiančią importo sistemą;

7. palankiai vertina naują mažosioms įmonėms skirtą PVM sistemą, kurios taikymas turėtų 
sumažinti biurokratinę ir administracinę naštą MVĮ ir sukurti vienodas sąlygas 
įmonėms; 

8. palankiai vertina 2020 m. EUIPO (Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba) 
pradėtą „MVĮ programą“, kuria siekiama MVĮ suteikti galimybę visapusiškai išnaudoti 
teisinių garantijų, kylančių iš intelektinės nuosavybės teisės, teikiamą potencialą;
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9. pabrėžia, kad reikia skirti ypatingą dėmesį į augimą orientuotiems ES bendrosios rinkos 
sektoriams, pavyzdžiui, dalijimosi ekonomikai, kuri pritraukia inovatyvių startuolių, ir 
sudaryti sąlygas kūrybiškiems verslo modeliams naudoti bandomąją finansinių 
inovacijų aplinką ES lygmeniu, kad sumažintume inovacijų sąnaudas startuoliams, ir 
ieškoti būdų, kaip pašalinti kliūtis tokiems modeliams patekti į rinką; 

10. pabrėžia, kad siekiant įveikti dabartinį investicijų deficitą ir sustiprinti ES MVĮ jau 
užimamą lyderės poziciją plėtojant inovacijas, kuriomis siekiama Žaliojo kurso ir 
Teisingos pertvarkos fondo tikslų, reikia tvarių finansų; 

11. primena būtinybę užtikrinti, kad Direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu 
mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius iš tiesų atneštų naudos MVĮ, ir 
skatinti valstybes nares naudotis šios Direktyvos 12 straipsnio 3 dalyje suteikiama 
galimybe priimti nuostatas, kurios būtų dar palankesnės MVĮ;

12. palankiai vertina Mokumo palaikymo priemonę, kurią Komisija pristatė kaip priemonės 
„Next Generation EU“ dokumentų rinkinio dalį, – ši priemonė suteiks labai reikalingą 
paramą MVĮ mokumui garantuoti ekonomikos gaivinimo laikotarpiu po COVID 
pandemijos (tai užtikrins, kad MVĮ gautų paramą taikant veiksmingus procesus) ir 
turėtų būti pradėta taikyti kuo greičiau, siekiant papildyti valstybių narių veiksmus;

13. ragina Komisiją aktyviai padėti valstybėms narėms į nacionalinę teisę perkelti 
Direktyvą (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų ir 
restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų, siekiant neleisti, visų 
pirma, mažosioms ir vidutinėms įmonėms bankrutuoti; 

14. mano, kad ES MVĮ ir startuoliams būtina sudaryti lengvatines sąlygas dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose ir rizikos kapitalo rinkose, sumažinti administracinę naštą ir 
parengti paprastumu ir parama inovacijoms grįstą politiką, kuri galėtų paskatinti patentų 
registravimą; 

15. ragina parengti politiką, kuri savarankiškai dirbantiems asmenims, ypač verslininkėms, 
suteiktų geresnes sąlygas naudotis socialinės apsaugos sistemomis; ragina Komisiją 
verslininkėms suteikti didesnes finansavimo galimybes ir sudaryti palankesnes sąlygas 
naudotis esamomis lėšomis; 

16. ragina nustatyti kriterijus, pagal kuriuos vykdant viešuosius pirkimus pirmenybė būtų 
teikiama regioniniams produktams ir paslaugoms, ir siūlo atitinkamais atvejais padidinti 
viešųjų pirkimų pasiūlymų ribines sumas, taip siekiant stiprinti MVĮ; 

17. pabrėžia, kad reikia geriau apsaugoti MVĮ ir startuolius, ir skatinti valdžios institucijas 
ir pilietinę visuomenę investuoti į mokslinius tyrimus, susijusius su dirbtiniu intelektu ir 
kitomis į ateitį orientuotomis technologijomis, tokiomis kaip robotika, didieji 
duomenys, išmaniosios prekės ir paslaugos ar blokų grandinė, laikantis visų teisinių ir 
etikos standartų, kurie turi būti nustatyti ES lygmeniu, o daugeliui ES MVĮ esant 
pasirengus dėti imtis daugiau veiksmų šioje srityje; 

18. mano, kad užtikrinant MVĮ konkurencingumą artimiausiais metais sunkiausia bus 
išvystyti greitą, saugų ir patikimą 5G interneto tinklą visoje Europos Sąjungoje ir 
užtikrinti Europos skaitmeninę nepriklausomybę, ypač su tinklais ir duomenų 
saugojimu susijusiose srityse; 
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19. primena būtinybę užtikrinti, kad MVĮ žinotų savo teises ir įvairias esamas paramos 
galimybes; todėl pabrėžia poreikį MVĮ ir valstybėms narėms tarpusavyje intensyviau 
keistis informacija; 

20. ragina Komisiją užtikrinti subalansuotą ES duomenų politiką, kuri suteiktų teisinį 
tikrumą dėl duomenų naudojimo ir jų prieinamumo skaitmeninėmis inovacijomis 
grįstoms paslaugoms ir produktams sistemos, taip pat tobulinant verslo modelius, ypač 
skirtus MVĮ; 

21. ragina Komisiją atlikti įvairių MVĮ ir startuoliams skirtų akcijų pasirinkimo sandorių 
schemų visoje Europoje tyrimą, nes patrauklūs akcijų pasirinkimų sandoriai ES įmonių 
steigėjams atvertų galimybę konkuruoti su kitomis panašiomis įmonėmis visame 
pasaulyje, įmonės idėjos dalį parduodant aukštos kvalifikacijos darbuotojams.
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