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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jaunu stratēģiju Eiropas MVU
(2020/2131(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punktu, kas attiecas uz 
iekšējo tirgu, ilgtspējīgu attīstību un sociālo tirgus ekonomiku,

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Direktīvu 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 
(Maksājumu kavējumu direktīva)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 
Nr. 1287/2013, ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas 
programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK3,

– ņemot vērā 2012. gada 23. oktobra rezolūciju par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) ― konkurētspēju un uzņēmējdarbības iespējām4,

– ņemot vērā 2015. gada 8. septembra rezolūciju par ģimenes uzņēmumiem Eiropā5,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai6,

– ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno daudzgadu finanšu shēmu, pašu 
resursiem un atveseļošanas plānu7,

– ņemot vērā 2020. gada 23. jūlija rezolūciju par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija 
ārkārtas sanāksmes secinājumiem8,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. februāra paziņojumu "Pārskats par "Eiropas 
mazās uzņēmējdarbības aktu"" (COM(2011) 078) un 2011. gada 12. maija attiecīgo 
rezolūciju9,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. decembra paziņojumu "Rīcības plāns, lai uzlabotu 

1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.
2 OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.
3 OV L 347, 20.12.2013., 33. lpp.
4 OV C 68E, 7.3.2014., 40. lpp.
5 OV C 316, 22.9.2017., 57. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
8 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0206.
9 OV C 377E, 7.12.2012., 102. lpp.
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MVU piekļuvi finansējumam" (COM(2011) 870),

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 7. marta paziņojumu "Lietpratīgs regulējums — 
reaģējot uz mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām" (COM(2013) 122),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 22. novembra paziņojumu "Eiropas topošie līderi: 
jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalsta iniciatīva" (COM(2016) 733),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu "Eiropas zaļais kurss" 
(COM(2019) 640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu "Eiropas digitālās nākotnes 
veidošana" (COM(2020) 067),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu "MVU stratēģija ilgtspējīgai un 
digitālai Eiropai" (COM(2020) 103),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (COM(2020) 102),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 11. marta paziņojumu "Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns "Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu"" (COM(2020) 98),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu "Eiropas lielā stunda ― 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei" (COM(2020) 456),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu "Pielāgotā Komisijas darba 
programma 2020. gadam" (COM(2020) 440),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 1. jūlija paziņojumu "Eiropas Prasmju programma 
ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai" (COM(2020) 274),

– ņemot vērā 2019. gada novembrī publicēto 2018.–2019. gada ziņojumu par Eiropas 
MVU,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada pavasara ekonomikas prognozi,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2020. gada 22. janvāra Īpašo ziņojumu 
Nr. 02/2020 "MVU instruments darbībā: efektīva un inovatīva programma, kuras 
īstenošanā radušās problēmas",

– ņemot vērā secinājumus, kas izdarīti 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības 
indeksā, kas publicēts 2020. gada 11. jūnijā,

– ņemot vērā Pasaules Bankas 2020. gada jūnija ziņojumu "Pasaules ekonomikas 
perspektīvas",

– ņemot vērā ESAO 2019. gada 10. decembra ziņojumu "The Missing Entrepreneurs 
2019",

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,
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– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma 
komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Kultūras un izglītības 
komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-
0237/2020),

A. tā kā Komisijas paziņojums "MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai" tika 
publicēts 2020. gada 10. martā, bet 11. martā PVO izdeva Covid-19 brīdinājumu par 
pandēmiju10, kas būtiski ietekmē ekonomisko, sociālo un politisko vidi, kurā MVU veic 
darbību, un tagad šī stratēģija ir jāpārskata, jo ir mainījušies daudzi ekonomiskie, 
sociālie un politiskie apstākļi; tā kā Komisijas stratēģijā, kas tika iesniegta martā, 
joprojām ir ierosināti risinājumi gan tādām MVU strukturālām ekonomiskām, sociālām 
un vides problēmām, kas tiem bija jau pirms Covid-19 krīzes, gan jaunām problēmām 
saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos; tā kā Komisijai būtu jāiesniedz sava 
paziņojuma par MVU stratēģiju atjauninātā versija, kas atspoguļotu šajā rezolūcijā 
izklāstītos argumentus; tā kā konkurētspējas ziņā Eiropa atpaliek no citām attīstītām 
tautsaimniecībām, apdraudot Eiropas spēju radīt pārticību un labklājību;

B. tā kā 24 miljoni MVU ES 27 dalībvalstīs ir ekonomikas mugurkauls un pirms 
pandēmijas tie nodrošināja vairāk nekā pusi no ES IKP un nodarbināja aptuveni 
100 miljonus darba ņēmēju; tā kā 98,9 % ES nefinanšu uzņēmējdarbības ekonomikas 
veido mazie uzņēmumi ar mazāk nekā 49 darbiniekiem11; tā kā mikrouzņēmumi, mazie 
un vidējie uzņēmumi (MMVU), ņemot vērā to lielumu un lielo darbības daudzveidību 
dažādās nozarēs, gan valstu, gan arī ES līmenī ir ļoti sarežģīti un neviendabīgi; tā kā 
MVU ir izšķiroša nozīme Eiropas industriālo vērtības ķēžu attīstībā un noturībā un tie 
ievērojamā mērā veicina vietējo, reģionālo un valsts ekonomiku;

C. tā kā MVU jābūt Eiropas zaļā kursa un digitālās stratēģijas centrā un MVU jānodrošina 
pienācīgs atbalsts ar īpaši pielāgotiem finanšu instrumentiem un MVU atbalstošu 
tiesisko vidi, lai tiem būtu nozīmīga loma Eiropas ekonomikas izaugsmē, kā arī 
Savienības plašāku stratēģisko mērķu, tostarp vides mērķu, sasniegšanā līdz 
2050. gadam;  tā kā rezolūcijā "Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku 
apkarošanai" Parlaments uzsvēra, ka Eiropas zaļajam kursam un digitalizācijai 
vajadzētu veicināt atveseļošanas un atjaunošanas stratēģiju īstenošanu pēc Covid-19 
krīzes; tā kā MVU aktīvi jāiesaista un jāatbalsta ES digitālās stratēģijas un Eiropas zaļā 
kursa īstenošanā, lai uzlabotu to konkurētspēju un atraisīto to potenciālu digitalizācijas, 
inovatīvu risinājumu ieviešanas un aktuālo vides un sociālo problēmu risināšanas jomā; 
tā kā MVU devumam būs izšķiroša nozīme šo stratēģiju veiksmīgā īstenošanā;

D. tā kā pandēmijas izraisītā ekonomikas krīze un ar to saistītās drūmās ekonomikas 
izredzes ir nenosakāmu skaitu MVU un jaunuzņēmumu novedušas uz maksātnespējas 
robežas; tā kā 2018. gadā tikai 40 % uzņēmumu maksājumus veica noteiktajā termiņā; 
tā kā daudzi MVU piedzīvo likviditātes krīzi, kas ne vien negatīvi ietekmēs to ikdienas 

10 PVO ģenerāldirektora ievadvārdi preses brīfingā par Covid-19, 2020. gada 11. marts.
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_en 

https://ec.europa.eu/growth/smes_en
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darbības, bet arī nākotnes izaugsmes izredzes, liedzot tiem pienācīgi plānot ilgtermiņa 
ieguldījumus;

E. tā kā ārkārtas aktīvu iegāde, ko, reaģējot uz pandēmijas izraisīto ekonomikas krīzi, veic 
Eiropas Centrālā banka (ECB), galvenokārt palīdz lielākiem uzņēmumiem, jo tie ir 
vairāk atkarīgi no parāda instrumentu komerctirgus, bet finanšu stāvokļa uzlabošanos 
MVU tie nenodrošina; tā kā ES un dalībvalstīm jārīkojas drosmīgi un ātri, lai pēc 
iespējas mazinātu ekonomiskos, sociālos un stratēģiskos riskus, kas saistīti ar šo 
uzņēmumu izzušanu; atzīst, ka banku aizdevumi tradicionāli ir galvenais ārējais MVU 
finansējuma avots Savienībā, jo banku piešķirtais finansējums nodrošina vairāk nekā 
trīs ceturtdaļas no MVU finansējuma, padarot MVU ļoti neaizsargātus gadījumos, kad 
bankas samazina aizdevumu izsniegšanu; tā kā MVU rīcībā nav instrumentu ieilgušas 
krīzes gadījumā un valstu pasākumiem nevajadzētu radīt negatīvu ietekmi uz ES iekšējo 
tirgu;

F. tā kā Covid-19 krīzes izraisītā kapitāla deficīta ietekme dažādās nozarēs, dažādu veidu 
uzņēmumos un dalībvalstīs nebūs vienāda, tādējādi radot atšķirības iekšējā tirgū; tā kā ir 
svarīgi saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai mazinātu konkurences 
izkropļojumus iekšējā tirgū, un tā kā dalībvalstu izaugsmes rādītāju atšķirības ir viens 
no nevienmērīgas ekonomikas attīstības ES iemesliem; tā kā MVU vēl negatīvāk 
ietekmē nepārvaramā un bieži vien neregulētā globālā konkurence;

G. tā kā ESAO ziņojumā par ekonomikas perspektīvu nav izslēgta iespēja, ka vēl viena 
smaga Covid-19 viļņa gadījumā ienākumu zudums līdz 2021. gada beigām pārsniegs 
ienākumu zudumu jebkurā iepriekšējā recesijā pēdējo 100 gadu laikā12; tā kā pēc Covid-
19 uzliesmojuma valsts atbalstam nevajadzētu radīt konkurences izkropļojumus iekšējā 
tirgū dažādu valstu MVU starpā; tā kā pandēmija ir parādījusi, ka digitālajai pārejai ir 
ārkārtīgi būtiska nozīme, un ir izgaismojusi nepieciešamību digitalizēt ekonomiku, lai 
nodrošinātu labāku noturību nākotnē, kā arī pandēmija ir parādījusi, ka vides problēmas 
joprojām pastāv un tās jārisina; tā kā ES saskaras ar nopietnu globālo ekonomikas 
dalībnieku konkurenci; tā kā inovācija ir efektīvs līdzeklis, ar kura palīdzību MVU 
varētu ilgtermiņā sasniegt ilgtspējīgu izaugsmi;

H. tā kā sagaidāms, ka, ieviešot ekoloģiski ilgtspējīgas darba metodes, inovācijas un 
tehnoloģijas, MVU tiks radītas jaunas darbvietas un uzņēmējdarbības iespējas, 
vienlaikus uzlabojot to konkurētspēju un samazinot izmaksas, ja vien tiks ieviesti 
pareizie administratīvie, regulatīvie un tehniskie nosacījumi; tā kā daudzi MVU vēlas 
uzlabot savus rezultātus vides aizsardzības, resursefektivitātes un energoefektivitātes, 
digitālo tehnoloģiju izmantošanas un inovatīvu risinājumu ieviešanas jomā un tā kā 
visiem šiem faktoriem būs izšķiroša nozīme, lai atbalstītu MVU ilgtspējīgu izaugsmi un 
konkurētspēju ilgtermiņā, kā arī, lai tie varētu uzņemties būtisku lomu ekoinovāciju 
tiešā ieviešanā; tā kā šai sakarā būtu jānodrošina labāka piekļuve finansējumam un 
tehniskajam atbalstam;

I. tā kā Komisijas 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā13 ir secināts, 
ka daļēji starptautisko uzņēmumu negodīgas konkurences dēļ daudziem MVU joprojām 
nav pilnīgas piekļuves digitalizācijai un ka tie atpaliek no lieliem uzņēmumiem gan 

12 ESAO ekonomikas perspektīva, 2020. gads, I izdevums.
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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digitālo prasmju, gan uzņēmumu darbību digitalizācijas ziņā; tā kā gan digitālajā, gan 
arī nedigitālajā vienotajā tirgū būtu jāpiemēro vienādi noteikumi, lai nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus, izvairoties no negatīvas ietekmes uz darba un 
sociālajām tiesībām; tā kā datu izmantošana var nodrošināt konkurences priekšrocību un 
dot iespēju MVU izmantot digitālās pārkārtošanās sniegtos ieguvumus un tā kā, 
pievēršoties digitālās pratības un prasmju veicināšanai, vienlaikus jāsekmē ES 
ieguldījumi digitālajā infrastruktūrā un jāuzlabo datu pieejamība MVU un godīga 
uzņēmējdarbības struktūra un tiesiskais regulējums visu veidu tirgos, tādos kā 
uzņēmumu darījumi ar uzņēmumiem, uzņēmumu darījumi ar patērētājiem un 
uzņēmumu darījumi ar valdību;

J. tā kā viena no galvenajām problēmām, kas liedz izmantot digitalizācijas iespējas, ir 
kvalificētu darbinieku piesaiste; tā kā Komisijai, dalībvalstīm un vietējām pašvaldībām 
būtu jārīkojas, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi ar mērķi nodrošināt MVU 
konkurētspēju un Savienības ilgtspējīgu un ilglaicīgu ekonomisko izaugsmi; tā kā 
Savienības MVU stratēģija varētu sniegt iespēju veicināt nepietiekami pārstāvēto 
cilvēku grupu uzņēmējdarbības kultūru un radīt viņiem iespēju pilnībā izmantot 
iespējas, ko sniedz digitālā un zaļā pārkārtošanās;

K. tā kā uzņēmējdarbības kultūras veicināšana var nodrošināt to, ka MVU pilnībā iesaistās 
divējādās pārkārtošanās procesā un izmanto tā sniegtos ieguvumus, kā arī veicināt 
darbvietu radīšanu un tādējādi palielināt MVU ietekmi uz darba tirgu; tā kā sievietes 
veido 52 % no kopējā Eiropas iedzīvotāju skaita, bet ES pašnodarbināti ir tikai 34,4 % 
sieviešu un 30 % darbojas jaunuzņēmumos14; tā kā sieviešu radošums un 
uzņēmējdarbības potenciāls joprojām nav pietiekami izmantots un būtu jāturpina 
pilnveidot;

L. tā kā būtu jāsamazina regulējuma radītais slogs, piemēram, finanšu izmaksas un 
atbilstības nodrošināšanas radītās apgrūtinājuma izmaksas, ko rada pārmērīgs 
regulējums un pārāk sarežģītas administratīvās procedūras, tostarp problēmas saistībā ar 
patentu tiesvedību, piemēram, intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, kā arī saistībā ar 
finansējuma iegūšanas iespējām; tā kā inovācija nav saistīta ar regulējumu, bet to 
veicina sadarbības centieni, ko uzņēmumi īsteno, lai apmainītos ar zināšanām un 
informāciju un lai apvienotu ierosmes un finansējumu ar partneriem plašāku inovācijas 
sistēmu ietvaros; tā kā dotācijas parasti izmanto biežāk nekā nodokļu kredītus, lai 
sasniegtu MVU vai darbības, kurās MVU, visticamāk, varētu iesaistīties;

M. tā kā ES MVU definīcija ir minēta vairāk nekā 100 ES tiesību aktos, kas aptver plašu 
ES politikas jomu klāstu; tā kā Komisija turpinās izvērtēt pašreizējo definīciju un ziņos 
par pavisam nesen rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā izvirzītajiem konkrētiem 
jautājumiem, piemēram, par sarežģītajām īpašumtiesību struktūrām vai iespējamo 
tehnoloģiskās iesīkstes efektu; tā kā Komisijai joprojām ir jāpilda Eiropas Savienības 
Tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums, kurā ir prasīts precizēt neatkarības un 
autonomijas kritērijus;

N. tā kā mikrouzņēmumi veido ievērojamu daļu no Eiropas MVU un ļoti bieži saskaras ar 
grūtībām piekļūt finansējumam, kā arī iegūt informāciju par iespējām, kas ir pieejamas 

14 Innovation Finance Advisory ziņojums Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankai "Funding women 
entrepreneurs — How to empower growth" (Sieviešu uzņēmēju finansēšana — kā veicināt izaugsmi), 2020. gada 
jūnijs.



PE653.858v02-00 8/73 RR\1219652LV.docx

LV

Eiropas un valsts līmenī; tā kā šī uzņēmumu kategorija ir arī ļoti smagi cietusi Covid-19 
krīzē un, neskarot MVU pašreizējo definīciju, ir pelnījusi saņemt lielāku palīdzību un 
efektīvāku atbalstu;

O. tā kā vidējas kapitalizācijas uzņēmumi būtiski veicina nodarbinātību un izaugsmi, it 
īpaši vairākās dalībvalstīs; tā kā Komisijai REFIT iniciatīvas ietvaros būtu jāizvērtē 
nepieciešamība nodalīt vidējas kapitalizācijas uzņēmumu definīciju, lai varētu veikt 
mērķtiecīgus pasākumus, vienlaikus nodrošinot, ka tādējādi netiek paplašināta esošā 
MVU definīciju vai jebkādā veidā apdraudēts atbalsts MVU,

Strukturālās problēmas pirms Covid-19 krīzes

1. atzinīgi vērtē MVU stratēģiju un piekrīt Komisijas viedoklim, ka MVU ir būtiski svarīgi 
Eiropas ekonomikai; uzsver, ka MVU stratēģija ir jāpārskata, ņemot vērā Covid-19 
krīzi, taču vienlaikus jāturpina koncentrēties uz to, lai tiktu veicināta pāreja uz sociāli, 
ekonomiski un ekoloģiski noturīgu sabiedrību un konkurētspējīgu ekonomiku, un tādēļ 
aicina MVU stratēģiju pielāgot rūpniecības stratēģijai, Eiropas Datu stratēģijai15 un 
Eiropas zaļajam kursam, lai aktīvi iesaistītu un atbalstītu visus MVU divējādās 
pārkārtošanās procesā nolūkā uzlabot konkurētspēju un panākt ilgtermiņa izaugsmi un 
labāku noturību;

2. tāpat aicina veikt pasākumus, lai uzlabotu vidi uzņēmumu veidošanai un stiprinātu 
uzņēmējdarbības garu, tostarp samazinot MVU administratīvo slogu; šai sakarā prasa 
pieņemt MVU rīcības plānu, nosakot skaidrus mērķus, starpposma mērķus un termiņus, 
papildinot to ar regulāru uzraudzību, ziņošanu un vērtēšanu; šai sakarā uzsver, ka 
jāveicina uzņēmējdarbības gars Savienībā un jānodrošina apstākļi, kas ļaus jauniem 
uzņēmumiem un esošajiem MVU attīstīties un ieviest inovācijas, tādējādi veicinot 
Savienības ekonomisko, sociālo un ekoloģisko ilgtspēju un ekonomikas konkurētspēju;

3. atzīst, ka pārmērīgs administratīvais un regulatīvais slogs ierobežo MVU spēju 
attīstīties, jo tiem trūkst nepieciešamo resursu, lai izpildītu sarežģītās birokrātiskās 
prasības;

4. tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos ieviest principu "viens pieņemts — viens 
atcelts", taču atgādina, ka patlaban tas palicis tikai tiesību aktos un ka tas nav 
pietiekams mērķis, un uzsver, ka dalībvalstīm jāizvairās no pārmērīgas reglamentēšanas, 
kas būtu pirmais solis, lai ierobežotu jauna regulējuma vilni; atgādina, ka publiskajai 
pārvaldei gan Eiropas, gan valstu līmenī ir izšķiroša nozīme uzņēmējdarbības 
atvieglošanā un, piemēram, tādu ieguldījumu veicināšanā, lai uzlabotu ekonomikas 
konkurētspēju, vienlaikus garantējot augstākos pārredzamības un darba ņēmēju 
veselības, tiesību un drošības, kā arī vides aizsardzības standartus;

5. tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju atzīt, ka ir nepieciešams labāks regulējums un 
vienkāršošana, un pieņemt ceļvedi ar konkrētiem un saistošiem mērķiem un rādītājiem, 
kas būtu svarīgs priekšnoteikums mūsu ekonomikas spējai atveseļoties un ieviest 
inovācijas, kā arī ES uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai; norāda, ka vairākas 
dalībvalstis ir noteikušas kvantitatīvus mērķus — par 30 % samazināt administratīvo 

15 Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojums "Eiropas Datu stratēģija" (COM(2020) 66).
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slogu16, un aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk pēc ietekmes novērtējuma veikšanas, 
taču ne vēlāk kā līdz 2021. gada jūnijam un pirms Komisijas paziņojuma pieņemšanas, 
noteikt vērienīgus un saistošus kvantitatīvus un kvalitatīvus ES līmeņa mērķus 
administratīvā sloga mazināšanai;

6. norāda, ka šajā ceļvedī būtu jānosaka jomas, kurās MVU administratīvais un 
regulatīvais slogs būtu ievērojami jāsamazina, lai samazinātu atbilstības izmaksas, 
tostarp birokrātiju, un palīdzētu dalībvalstīm ātri samazināt noteikumu daudzumu, 
vienlaikus nodrošinot darba ņēmēju tiesību, kā arī sociālo un veselības standartu 
ievērošanu un vides aizsardzību; uzver — lai uzraudzītu birokrātijas mazināšanas 
pasākumu efektivitāti, ir svarīgi šādus pasākumus novērtēt arī ex post, ņemot vērā MVU 
intereses un nemazinot darba ņēmēju tiesības;

7. aicina vienlaikus ar tiesiskā regulējuma saskaņošanu īstenot pārdomātu digitalizāciju, 
vienkāršot lietošanu, izstrādāt racionālākas procedūras un uzlabot privāto datu apstrādes 
procedūru drošību; šai sakarā prasa lielāku un mērķtiecīgāku valsts un ES līmeņa 
tehnisko un administratīvo palīdzību, paraugprakses apmaiņu un mācību iespējas MVU; 
aicina Komisiju pārvaldīt reālu vienotu digitālo kontaktpunktu, kur saņemt atbildes uz 
visiem jautājumiem par to, kā MVU var ES saņemt finansējumu, un nodrošināt, ka ES 
atbalsta shēmas, tostarp laikposmam pēc Covid-19 krīzes, ietver spēcīgu MVU 
komponentu;

8. atzinīgi vērtē līdz šim sasniegto, piemērojot labāka regulējuma principus; norāda, ka ir 
jāturpina virzība, jo īpaši veidlapu un procedūru vienkāršošanas un standartizācijas ziņā, 
gan ES, gan dalībvalstu līmenī konsekventi īstenojot vienreizējas iesniegšanas un 
"digitāls pēc noklusējuma" principus, kā arī administratīvā sloga samazināšanas ziņā 
kopumā;

9. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt Covid-19 krīzes ietekmi uz MVU un ņemt vērā MVU 
paustās bažas saistībā ar Covid-19 krīzi, veicot ietekmes novērtējumus pirms tiesību 
aktu ierosināšanas;

10. tādēļ aicina veikt saistošu testu, kura ietvaros iespējams noteikt tiesību aktu 
priekšlikumu izmaksas un sniegtos ieguvumus attiecībā uz MVU, tostarp to ekonomisko 
ietekmi, kā arī ietekmi uz MVU darbiniekiem; sagaida, ka MVU testa rezultāti pilnībā 
tiks ņemti vērā visos tiesību aktu priekšlikumos un ka tie skaidri parādīs, kā panākt 
vienkāršošanu un, ja iespējams, ļaus formulēt papildu ieteikumus, lai izvairītos no 
nevajadzīga administratīvā vai regulatīvā sloga MVU; atgādina, ka ES likumdošanas 
procesā galvenā vērība jāpievērš ietekmes novērtējumu kvalitātei, nevis iniciatīvu 
izstrādes ātrumam; aicina dalībvalstis vākt paraugpraksi un to popularizēt, kā arī 
izstrādāt pamatnostādnes sistemātiskai MVU testu izpildei arī valsts līmenī;

11. aicina Komisiju nodrošināt Regulējuma kontroles padomes (RKP) efektivitāti un 
veiksmīgu darbību, panākot, ka lielākā daļa tās locekļu ir ārējie eksperti, kā arī 
nodrošinot Kopīgā pētniecības centra atbalstu; atkārtoti norāda, ka ir jānodrošina RKP 
un tās darba neatkarība, pārredzamība un objektivitāte un ka RKP locekļus nevajadzētu 
pakļaut nekādai politiskai kontrolei, kā arī nevajadzētu pieļaut to interešu konfliktu vai 

16 Eiropas politikas pētījumu centra ziņojums Vācijas Ekonomikas un enerģētikas ministrijai "Feasibility Study: 
Introducing ‘one-in-one-out’ in the European Commission" (Priekšizpēte: principa "viens pieņemts — viens 
atcelts" ieviešana Eiropas Komisijā), 2019. gada 5. decembris.
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objektivitātes trūkumu; prasa Komisijai pienācīgi līdzsvarot lielo un mazo uzņēmumu 
pārstāvību visās attiecīgajās struktūrās un komitejās, kas saistītas ar ES politikas 
veidošanu, tostarp Regulējuma kontroles padomē (RSB); uzskata, ka, ņemot vērā MVU 
lielo daudzveidību Eiropā, patlaban spēkā esošā prasība nodrošināt, lai RSB būtu tikai 
viens MVU pārstāvis, kas pārstāv visu nozaru MVU, ir nepietiekama;

12. aicina aktīvāk īstenot Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu "Small Business Act"; 
uzsver, ka konsekventi jāpiemēro princips "vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem" un jāstiprina princips "koncentrēties uz svarīgām lietām un nepievērst tik 
lielu uzmanību sīkumiem", lai nodrošinātu pienācīgu uzmanību MVU ES un valsts 
tiesību aktos un lai tie būtu pamats jaunai starpiestāžu apņēmībai samazināt 
administratīvo slogu;

13. ņem vērā Komisijas plānu iecelt īpašu ES MVU sūtni, lai izgaismotu MVU problēmas, 
un aicina Komisiju MVU sūtni iecelt centrālā struktūrvienībā Komisijas priekšsēdētāja 
pakļautībā, lai visos ģenerāldirektorātos nodrošinātu MVU jautājumu pārraudzību; 
aicina Komisiju izmantot esošo MVU darbības pārskata procesu un iesaistīties ikgadējās 
debatēs par stāvokli Savienības MVU, ko paredzēts rīkot Eiropas Parlamenta 
plenārsēdē; uzsver iespēju stiprināt sadarbību starp MVU sūtņu tīklu un valstu un 
vietējām organizācijām, kas pārstāv MVU;

14. uzskata, ka ES mērķiem ilgtspējas un digitalizācijas jomā būtu jānodrošina visi 
atbilstīgie finanšu un citi resursi, lai dalībvalstis varētu veicināt MVU pārveidi šajā 
jomā, un jo īpaši svarīgi tas ir vismazāk attīstītajos reģionos; uzsver, ka šādi mērķi nevar 
būt pretrunīgi un ka tiem, tieši otrādi, jābūt savstarpēji pastiprinošiem un saistītiem ar 
pasākumiem, lai aizsargātu nodarbinātību, ievērojot tiesības un nodrošinot labākus 
darba apstākļus;

15. pauž nožēlu, ka MVU finansējuma pieejamības jomā ir pieredzējuši vairāk grūtību nekā 
lielie uzņēmumi, kuru iemesli cita starpā ir dažādi monetārie pasākumi un regulējums; 
šai sakarā ierosina veikt pasākumus, lai uzlabotu MVU, tostarp mikrouzņēmumu un 
jaunuzņēmumu, piekļuvi kreditēšanai; atgādina, ka MVU rīcībā parasti nav pietiekamu 
finanšu līdzekļu un cilvēkresursu, lai vienlīdzīgi ar citām ieinteresētajām personām, jo 
īpaši starptautiskām korporācijām, piedalītos piekļuves finanšu instrumentiem ieguves 
procesā;

16. ir nobažījies par to, ka lielākajai daļai MVU — jo īpaši tiem, kam ir ierobežots 
kapitāls, — EIB finansējuma pozīcijas ir grūti pieejamas, un prasa nodrošināt, lai 
pieejamības nosacījumos tiktu ņemta vērā MVU aktīvāka iesaiste; pauž nožēlu par to, 
ka daudzi MVU, tostarp mikrouzņēmumi un jaunuzņēmumi, nevar piekļūt ES 
finansējumam, jo tiem trūkst informācijas par pieejamajiem instrumentiem, kā arī 
attiecīgās procedūras ir lēnas un atbilstības kritēriji — pārāk sarežģīti; aicina Komisiju 
mazināt šādus šķēršļus un turpmāk, vienkāršojot procedūras, nodrošinot piekļuvi 
informācijai tiešsaistē un turpinot atbalstīt iniciatīvas, kas paredzētas tieši MVU un 
mikrouzņēmumiem;

17. šai sakarā atgādina dalībvalstīm un Komisijai, ka nekavējoties jāatjauno MVU 
likviditāte, lai nodrošinātu to pamata darbību veikšanu, un brīdina, ka pēc Covid-19 
krīzes MVU, it īpaši mikrouzņēmumu, dzīvotspēja, ņemot vērā to strukturālos trūkumus 
salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem, būs atkarīga no ātras lēmumu pieņemšanas, 
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atbilstīga finansējuma pieejamības un likviditātes ātras pieejamības; 

18. aicina Komisiju un dalībvalstis pēc iespējas efektīvāk izmantot nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) paredzētos ES instrumentus atbilstīgi vietējo kopienu īpašajām 
vajadzībām un, kad iespējams, ņemot vērā esošās nozaru un valstu īpatnības; atgādina, 
ka tiek sagaidīts, ka minētie instrumenti veicinās ieguldījumus MVU;

19. pauž nožēlu, ka atveseļošanas plānā maz uzmanības ir veltīts MVU, un prasa veikt 
pasākumus, kas nodrošina, ka minētais plāns ir pieejams MVU;

20. aicina Komisiju labāk pielāgot ES finansējumu, lai veicinātu aktīvāku augsto 
tehnoloģiju un inovatīvu MVU, kas nav saistīti ar digitālo nozari, iesaisti, un aicina arī 
izstrādāt jaunus ES instrumentus, lai ņemtu vērā to, vai MVU var gudri izmantot 
finansējumu un vai tas pielāgots MVU vajadzīgām, kā arī, lai nodrošinātu, ka MVU var 
gūt tādu pašu labumu kā visi pārējie vērtības ķēdē iesaistītie partneri, veicinot Eiropas 
globālo konkurētspēju; atgādina — lai palīdzētu jaunuzņēmumiem attīstīties, ir ļoti 
svarīgi nodrošināt mērķtiecīgā kapitāla piedāvājumu, kura mērķis ir izmantot ilgtermiņa 
ieguldījumu sniegtos ieguvumus un kura sniedzēji spēj saglabāt savus ieguldījumus pat 
īslaicīgi nelabvēlīgos apstākļos;

21. uzsver, ka ES struktūrām ir vajadzīga proaktīva pieeja vietējiem, reģionālajiem un valsts 
līmeņa MVU tīkliem un organizācijām, lai laikus sniegtu informāciju un norādījumus 
par pieejamā un plānotā ES finansējuma iespēju izmantošanu; atgādina Komisijai, ka ir 
jāizmanto visi pieejamie saziņas līdzekļi, kā arī konkursi studentiem un jaunajiem 
uzņēmējiem;

22. mudina dalībvalstis garantēt MVU, tostarp tiem, kuru uzņēmējdarbības modelis ir 
balstīts uz nemateriāliem aktīviem, nediskriminējošu piekļuvi banku aizdevumiem; 
atgādina, ka finansējuma pieejamība ir būtisks faktors, kas veicina izaugsmi, ilgtspējīgu 
pārveidi un inovāciju, un aicina nodrošināt lielāku atbalstu inovatīviem 
uzņēmējdarbības modeļiem; pauž nožēlu par kreditēšanas nosacījumu atšķirībām MVU 
dažādās ES dalībvalstīs un aicina dalībvalstis sadarboties ar finanšu un banku nozari 
saistībā ar to pienākumu nodrošināt MVU pilnīgu un taisnīgu piekļuvi banku 
aizdevumiem;

23. uzsver, ka finansējuma pieejamība kapitāla tirgos vien nebūs pietiekama, lai nodrošinātu 
atbilstīgus risinājumus MVU, un uzskata, ka finanšu pakalpojumu nozarei jābūt stabilai 
un jāpiedāvā MVU, mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātajiem plašs un izmaksu ziņā 
efektīvs īpaši pielāgotu finansēšanas risinājumu klāsts; šajā ziņā uzsver, cik svarīgi ir 
tradicionālie banku darbības modeļi, tostarp mazās reģionālās bankas un 
krājkooperatīvi; aicina EIB ciešāk sadarboties ar saviem finanšu starpniekiem 
dalībvalstīs, lai izplatītu attiecīgo informāciju MVU un tādējādi uzlabotu to piekļuvi 
finansējumam;

Jauni uzdevumi, kas izriet no Covid-19 pandēmijas

24. atgādina, ka MVU ir ātri jānodrošina likviditāte, vienlaikus pastiprinot arī MVU 
rekapitalizācijas pasākumus; aicina dalībvalstis un Komisiju risināt maksājumu 
kavējumu problēmu, kas MVU joprojām rada ievērojamas likviditātes grūtības, kā arī 
aicina dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, īstenot Maksājumu kavējumu direktīvu, 
it īpaši attiecībā uz valsts pārvaldi un uzņēmumu darījumiem ar uzņēmumiem;
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25. aicina Komisiju stiprināt Maksājumu kavējumu direktīvas uzraudzību un izpildes 
panākšanu, kā arī izvērtēt nepieciešamību to pārskatīt, lai savlaicīgi maksājumi iekšējā 
tirgū kļūtu par normu gan uzņēmumu darījumos ar uzņēmumiem, it īpaši lielāku 
uzņēmumu darījumos ar mazākiem uzņēmumiem, un uzņēmumu darījumos ar valdību; 
aicina iestādes Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī rādīt piemēru, vienmēr 
savlaicīgi veicot maksājumu MVU, un šai sakarā aicina aktīvi izmantot pārkāpumu 
procedūras gadījumos, kad direktīva netiek pienācīgi īstenota;

26. atzīst, ka ir nepieciešams uz laiku atvieglot valsts atbalsta noteikumus un ka ir jāatzīst, 
ka tie ir veicinājuši pasākumu nevienādu piemērošanu Savienībā; aicina Komisiju un 
Padomi ātri rīkoties, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
dalībvalstīm;

27. norāda, ka visās turpmākā valsts atbalsta noteikumu izvērtēšanās un pārskatīšanās 
pienācīgi būtu jāņem vērā īpašie apstākļi un ģeogrāfiskie trūkumi, kas ietekmē MVU 
nomaļos reģionos, tostarp salās, tālākos reģionos un kalnainos apvidos, kā arī citos 
reģionos, tostarp tādos, kas nav nomaļi, kurus ietekmē nepieredzētas dabas katastrofas;

28. pauž nopietnas bažas par to, ka Covid-19 krīze vissmagāk skārusi tādas nozares kā 
tūrisms, viesmīlība, kultūra, radošā nozare, transports un gadatirgu un pasākumu 
organizēšana, kuras lielākoties veido MVU; uzsver, ka ir svarīgi nekavējoties turpināt 
īstenot pasākumus, kuru mērķis ir atjaunot un saglabāt ceļotāju un operatoru uzticību; 
uzsver, ka šajās nozarēs ir jāsamazina administratīvais slogs un regulējums, kas rada 
izmaksas, kā arī jānosaka, kā virzīties uz nozares atveseļošanu kā arī skartajās nozarēs 
jānodrošina strādājošo tiesību aizsardzība; atgādina, ka ir svarīgi uzlabot kultūras un 
radošās nozares MVU piekļuvi digitālajām tehnoloģijām un atbalsta programmām, jo 
Covid-19 krīze ir pierādījusi, ka tām ir izšķiroša nozīme mūsu ekonomikā un sociālajā 
dzīvē;

29. aicina dalībvalstis par galveno politisko prioritāti noteikt nodarbinātības aizsardzību un 
MVU un jaunuzņēmumu dzīvotspēju, ierosinot konkrētus pasākumus ekonomiski 
dzīvotspējīgu MVU un jaunuzņēmumu, kas pakļauti maksātnespējas riskam, atbalstam, 
it īpaši ņemot vērā to, ka ir atcelts Eiropas Padomes ierosinātais Maksātspējas atbalsta 
instruments; ņem vērā Eiropas pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba risku mazināšanai 
ārkārtas situācijā (SURE) iniciatīvu, kuras mērķis ir segt valstu saīsināta darba laika 
shēmu izmaksas; aicina Komisiju aktīvi palīdzēt dalībvalstīm transponēt Direktīvu par 
preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu17, lai grūtībās nonākušiem MVU sniegtu reālu 
otro iespēju;

30. norāda, ka Covid-19 krīze ir mudinājusi MVU izmantot inovatīvas tehnoloģijas, jaunus 
darba organizācijas veidus un digitālās uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, e-
komerciju, sadarbīgo ekonomiku un tāldarbu; norāda, ka daudzi MVU ir centušies 
pielāgoties jaunajiem apstākļiem, un šai sakarā aicina Komisiju nodrošināt, ka 
pētniecības un inovācijas ieguldījumu jomā tiek veicināta MVU iesaiste, vienlaikus 
nodrošinot līdzsvaru starp intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un inovācijas 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīva (ES) 2019/1023 par preventīvās 
pārstrukturēšanas regulējumu, par parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un par pārstrukturēšanas, 
maksātnespējas un parādsaistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza 
Direktīvu (ES) 2017/1132. OV L 172, 26.6.2019., 18. lpp.
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nepieciešamību; aicina arī šajā procesā ievērot darba ņēmēju tiesības;

31. atgādina, ka MVU inovācija ir ražīguma un iekļaujošas izaugsmes galvenais 
virzītājspēks un var palīdzēt atrisināt globālas un sabiedrības problēmas un nodrošināt 
labākus darba apstākļus; atgādina, ka tehnoloģiju attīstība un digitalizācija paplašina 
MVU inovācijas un labklājības iespējas, paātrina zināšanu izplatīšanu, jaunu 
uzņēmējdarbības modeļu radīšanu un pastiprina šo uzņēmu spēju paātrināt 
paplašināšanos;

32. uzsver, ka ar ieguldījumiem inovācijā būtu jānosaka par prioritāti ekosistēmas, kas 
iekļauj MVU un kas stiprina līdzdalīgu iesaistīšanos izcilu tehnoloģiju radīšanā, 
sagatavošanā līdz gatavībai un nodošanā rūpniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanu; 
tādēļ uzsver, ka būtiska nozīme ir mērķtiecīgai publiskai politikai, lai atbalstītu 
horizontālās vajadzības, kas saistītas ar digitālās pārveides procesiem mikrouzņēmumos 
un MVU, piemēram, pārskatu sniegšanas pienākumu vienkāršošanu, un aicina 
dalībvalstis izstrādāt izmēģinājuma iniciatīvas, lai paātrinātu e-tirdzniecības risinājumu 
ieviešanu MVU, piemēram, piedāvājot apmācību un konsultācijas, tehnisko palīdzību, 
paraupgraksi vai zināšanu trīsstūra (izglītība, pētniecība un inovācija) integrēšanu un 
iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas un vietējās iestādes;

33. atzinīgi vērtē MVU iekļaušanu Eiropas kosmosa programmās, kā arī daudzu lejupējo 
pakalpojumu un lietojumu izstrādē; atzīst MVU būtisko nozīmi aizsardzības piegādes 
ķēdēs Eiropā;

34. atzinīgi vērtē Komisijas solījumu uzsākt paātrinātas apmācības programmu, piedāvājot 
intensīvos digitālās apmācības kursus, lai mikrouzņēmumu un MVU darbinieki varētu 
iegūt prasmes tādās jomās kā MI, kiberdrošība un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas; 
uzsver, ka pirms MVU paredzētu intensīvo digitālās apmācības kursu izstrādes 
programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros būtu jāīsteno subsidētas programmas, kas MVU 
īpašniekiem un vadītājiem nodrošinātu iespēju apzināt digitālās vajadzības un iespējas; 
norāda, ka kvalificēts darbaspēks ir ļoti svarīgs plaukstošai MVU darbībai un ļauj tiem 
sekmīgi tikt galā ne vien ar zaļo un digitālo pārkārtošanos, bet arī ar šiem uzņēmumiem 
jau ierastajām grūtībām;

35. pauž nožēlu par to, ka tikai 17 % MVU līdz šim ir sekmīgi integrējuši digitālās 
tehnoloģijas savos uzņēmumos; aicina stiprināt darbības, lai novērstu prasmju 
neatbilstību un trūkumu un nodrošinātu MVU darbinieku digitālo prasību un prasmes, 
kā arī uzlabot ne tikai kreditēšanas un piegādes ķēžu pārvaldības prasmes strauji 
mainīgā darba tirgū, bet arī prasmes saistībā ar publisko iepirkumu un finanšu prasību, 
ņemot vērā Covid-19 krīzes radītas pārmaiņas;

36. uzsver, ka jāveicina ieguldījumi jaunās MVU arodmācības un māceklības programmās; 
šai sakarā prasa izstrādāt konkrētu pieeju digitālajām prasmēm, kas vajadzīgas tieši 
mikrouzņēmumiem; uzsver Komisijas Prasmju programmas iespējamo nozīmi šai 
sakarā un norāda, ka, lai likvidētu plaisu digitālajā un inovācijas jomā, ir jāpalielina 
absolventu īpatsvars STEM programmās, kā arī jānovērš atalgojuma plaisa, ar kuru 
saskaras sievietes šajās jomās; šajā ziņā atzinīgi vērtē Prasmju programmu Eiropai;

37. ņem vērā Komisijas balto grāmatu par mākslīgo intelektu (COM(2020) 65) un tās 
nostāju, ka katrā dalībvalstī jābūt vismaz vienam digitālo inovāciju centram ar augstu 
specializāciju MI jomā;
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38. mudina Komisiju atbalstīt MVU centienus cita starpā atjaunot novecojušu aprīkojumu, 
veicināt zināšanu pārnesi un noteikt tehnoloģiju efektīvākos lietojumus, piemēram, MI 
izmantošanu rūpniecībā, kā arī paaugstināt darbaspēka kvalifikāciju, nodrošinot 
steidzami nepieciešamas prasmes, lai varētu veikt aktīvu attālinātu kontroli, ražošanas 
uzraudzību un sadarbību ar darbiniekiem, kā arī ieviest ekoloģiski ilgtspējīgus 
uzņēmējdarbības modeļus un aprites ekonomikas pieejas un panākt energoefektivitāti un 
resursefektivitāti, ņemot vērā, ka digitālajām prasmēm šai sakarā bieži vien ir izšķiroša 
nozīme un tās ļauj saglabāt MVU konkurētspēju; aicina Komisiju apsvērt arī MVU 
vaučeru programmas ieviešanu minēto pasākumu atbalstam;

39. aicina veikt pasākumus, lai likvidētu zināšanu un prasmju trūkumu MVU saistībā ar 
ekoloģiski ilgtspējīgām tehnoloģijām, praksi un uzņēmējdarbības modeļiem, it īpaši 
nozarēs, kurās ir jāveic būtiskas pārmaiņas, lai sasniegtu mērķus ilgtspējīgas enerģijas 
un vides jomā;

40. atgādina, cik nozīmīgi ir tādi instrumenti kā Eiropas Biznesa atbalsta tīkls un Eiropas 
digitālās inovācijas centri, kas var veicināt MVU internacionalizāciju, digitalizāciju un 
inovāciju vietējā līmenī un arī vides jomā, un ka ir svarīgi palīdzēt nodrošināt to 
piemērotību mērķiem; aicina Komisiju veikt šo instrumentu rūpīgu termiņa vidusposma 
un ex post novērtējumu, visa vērtēšanas procesa gaitā apspriežoties ar MVU 
pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka šie tīkli efektīvi nodrošina ieguvumu MVU;

41. uzsver izšķirošo nozīmi, kāda ir nepersondatu un tehnoloģiju pārnesei no 
akadēmiskajām aprindām MVU, un uzsver, ka ir svarīgi izveidot Eiropas datu telpas 
nediskriminējošai, uzticamai un drošai nepersondatu apmaiņai, lai, izmantojot atvērto 
datu modeli, palielinātu datu plūsmas starp uzņēmumiem un ar valdībām;

42. aicina kā galveno priekšnosacījumu digitalizācijas uzlabošanai un efektīvas pārveides 
īstenošanai papildus pieņemt stingrāku politiku, lai MVU vajadzībām uzlabotu interneta 
infrastruktūru un savienojamības apstākļus nomaļākos apgabalos; aicina Komisiju 
apsvērt iespēju noteikt saistošus savienojamības mērķrādītājus;

Atveseļošanas stratēģija

43. uzstāj, ka programma "Apvārsnis Eiropa" ir prioritāte un tai ir vajadzīgs stabils kopējais 
finansējums; aicina ievērojamu tā daļu atvēlēt MVU, tostarp Eiropas Inovācijas 
padomes MVU komponentiem, un aicina Komisiju un dalībvalstis, kad vien iespējams, 
nodrošināt, ka tādi pētniecības un inovācijas instrumenti kā EIC Accelerator piedāvā 
ātras iespējas MVU un jaunuzņēmumiem, kas izstrādā inovatīvas tehnoloģijas; 

44. aicina nodrošināt visaptverošas ES pētniecības un inovācijas politikas un instrumentu 
pēc iespējas lielāku neitralitāti nozaru ziņā un sniegt lielāku atbalstu ne tikai tiem MVU 
un mikrouzņēmumiem, kas jau aktīvi īsteno inovācijas centienus, bet atbilstīgi 
vajadzībām atbalstīt arī tos uzņēmumus, kuri šajā ziņā atpaliek, jo īpaši tradicionālajās 
ražošanas nozarēs; aicina lielāku daļu Eiropas līmeņa pētniecības un inovācijas 
finansējuma atvēlēt nedigitālajiem MVU, kā arī MVU, kuri vēlas uzlabot savus 
rezultātus vides aizsardzības un resursefektivitātes jomā;

45. uzsver, ka kopīgs darbs un sadarbība ir būtiski svarīgas dimensijas MVU snieguma 
uzlabošanai; norāda, ka šai sakarā būtu aktīvāk jāveicina un jāatbalsta klasteru un 
partnerību veidošana ar visiem zināšanu trīsstūra (izglītība, pētniecība un inovācija) 
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dalībniekiem, samazinot administratīvo slogu, vienkāršojot procedūras un veidojot 
koplietošanas pakalpojumu iespējas MVU, kuri iesaistās klasteros; tāpat aicina 
Komisiju nodrošināt, ka programmas "Apvārsnis Eiropa" partnerības un misijas 
īstenošanas gaitā ir pārredzamas un iekļaujošas, jo īpaši attiecībā uz MVU līdzdalību, to 
stratēģiskās pētniecības programmas izveidi un gada darba programmām; uzsver, ka ir 
jānodrošina godīgas procedūras secinājumu un galīgo rezultātu kopīgošanai atbilstīgi 
principam "tik atvērts, cik iespējams, tik slēgts, cik nepieciešams";

46. uzsver arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta un tā zināšanu un inovāciju kopienu 
potenciālu, jo tie piedāvā efektīvu iespēju stiprināt MVU, pētniecības centru un 
augstskolu sadarbību, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un risinātu 
visneatliekamākās mūsu laikmeta sabiedrības problēmas;

47. aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt līdzekļus cita starpā datu ekonomikā, mākslīgajā 
intelektā, viedajā ražošanā, lietu internetā (IoT) un kvantu datošanā un nodrošināt 
spēcīgu MVU komponentu šajās jomās; pauž nožēlu, ka vairākumam MVU nav 
piekļuves pašu ģenerētajiem datiem; šajā ziņā atzinīgi vērtē Eiropas Datu stratēģiju, kas 
izstrādāta, lai izveidotu faktisku datu tirgu, kuram MVU varēs viegli piekļūt un izmantot 
datus visos tirgus segmentos, proti, uzņēmumu darījumos ar patērētājiem, ar 
uzņēmumiem un ar valdību;

48. aicina dalībvalstis savās valsts stratēģijās inovācijas jomā nodrošināt atbalstu MVU 
inovācijas iespējām, kas tiem nepieciešamas, un palielināt sinerģijas ar citām ES 
programmām; šai sakarā uzsver inovatīvu MVU nozīmi, kas specializējas inovatīvu 
tehnoloģiju attīstībā;

49. uzsver, ka ir jāuzlabo MVU īpašnieku un vadītāju, MVU apvienību un atbalsta 
organizāciju informētība par ekoloģiski efektīvāku tehnoloģiju finansēšanas iespējām, 
par pakalpojumu līgumu slēgšanu (piemēram, par konsultācijām, izaugsmes vadību un 
apmācību) saistībā ar ekodizainu un resursu efektīvu izmantošanu un pārvaldību, kā arī 
par zaļo uzņēmējdarbību un zaļajām tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem;

50. uzsver, ka ieguldījumi jaunās un videi nekaitīgās tehnoloģijās Eiropas zaļo kursu var 
padarīt par jaunu izaugsmes stratēģiju, kas var nodrošināt ieguvumu MVU un veicināt 
to inovācijas potenciālu;

51. atzīst — lai gan daudzi MVU grib ieguldīt līdzekļus energoefektīvos, videi nekaitīgos 
aprites procesos, produktos un pakalpojumos, viņi to nespēj ievērojamu — jo īpaši 
finansiālu — šķēršļu dēļ; aicina Komisiju un dalībvalstis samazināt regulatīvo slogu un 
likvidēt šos šķēršļus, ieviešot atbalstošu tiesisko regulējumu un tehniskā un finansiālā 
atbalsta shēmas, tostarp privātā sektora ieguldījumu jomā, lai MVU varētu veiksmīgi un 
ātri ieviest videi nekaitīgu praksi, produktus, procesus un pakalpojumus; uzskata, ka 
pastiprinātai un mērķtiecīgai tehniskai un finansiālai palīdzībai būs izšķiroša nozīme 
zaļo iespēju veicināšanā MVU, tostarp mikrouzņēmumos; uzsver, ka šādai palīdzībai 
būtu jāsniedz iespēja MVU un mikrouzņēmumiem pilnvērtīgi izmantot iespējas, ko 
sniedz zaļais kurss, ņemot vērā to struktūru, uzņēmējdarbības modeli un it īpaši to 
vajadzības, jo nav tāda risinājuma, ko varētu piemērot visos gadījumos; šai sakarā 
uzsver, ka aktīvi jāiesaista MVU organizāciju pārstāvji;

52. atzinīgi vērtē iniciatīvas, kas MVU sniedz lielākās iespējas nodarbinātības un 
konkurētspējas jomā, tādas kā aprites ekonomikas rīcības plāna īstenošanu, kas rada 
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vietējās darbvietas un sniedz milzīgas uzņēmējdarbības un inovācijas iespējas MVU;  
ņem vērā iespējas, ko sniedz tā dēvētā renovācijas viļņa iniciatīvas, tostarp pilsētu 
atjaunošanas projekti; norāda, ka tiesības labot, lai gan ir izdevīgas patērētājiem, var 
piespiest MVU pāriet uz labošanas tirgus segmentu un ka politika, kas vērsta uz ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu, ne tikai palīdz būvniecības nozares MVU, bet var arī 
veicināt enerģijas ietaupījumu visos mazos un vidējos uzņēmumos, tādējādi palīdzot 
samazināt to darbības izmaksas; prasa paplašināt energopakalpojumu uzņēmumu tirgu;

53. uzsver, ka publiskais iepirkums kā stratēģisks instruments var veicināt ilgtspējīgu 
ražošanas un patēriņa modeļu izmantošanu; uzskata, ka šis instruments ar pienācīgu 
atbalstu un palīdzību var sniegt arī lieliskas iespējas vietējiem inovatīviem MVU: 
norāda, ka līdzīga funkcija ir arī publiskajam iepirkumam vides un aprites ekonomikas 
jomā, un šai sakarā atgādina, ka, īstenojot to valsts līmenī, būtu jāpiedāvā arī apmācība 
un atbalsts publiskā sektora iestādēm un MVU;

54. norāda, ka līdzsvarots intelektuālā īpašuma tiesību satvars jau sen atzīts par nozīmīgu 
soli iekšējā tirgus darbības uzlabošanai; tādēļ aicina Komisiju piešķirt prioritāti 
paziņotajam rīcības plānam intelektuālā īpašuma jomā, lai nodrošinātu ES līmeņa 
aizsardzību ar autortiesībām aizsargātām precēm un patentētiem izgudrojumiem un lai 
stiprinātu Eiropas uzņēmumu, it īpaši MVU, spēju izstrādāt inovācijas, pamatojoties uz 
stingru un līdzsvarotu intelektuālā īpašuma tiesību režīmu, kas labvēlīgi ietekmē 
inovatīvu MVU globālo konkurētspēju un samazina izmaksas un administratīvo 
procedūru sarežģītību, vienlaikus risinot problēmas, kas saistītas ar patentu tiesvedību, 
un nodrošina atvērtā pirmkoda un atvērto datu modeļus turpmākām inovācijām;

55. atgādina par to, cik svarīga loma ir arodmācībām un mūžizglītībai, kas ir būtiskas, lai 
novērstu kvalificēta darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību; mudina jau 
agrīnos izglītības posmos iekļaut uzņēmējdarbības prasmes un veicināt bezdarbnieku 
pārkvalifikāciju un prasmju pilnveidi, lai veicinātu viņu iekļaušanu darba tirgū un 
nodrošinātu, ka MVU var paļauties uz pienācīgi apmācītu personālu;

56. aicina ES Komisiju un dalībvalstis paātrināt un paplašināt iniciatīvas vajadzīgo prasmju 
apzināšanai un novērst neatbilstības darba tirgū, nodrošinot MVU izglītību, 
profesionālās apmācības stratēģijas un prasmju pilnveides programmas, un pauž nožēlu, 
ka uzņēmējdarbības, kā arī sieviešu vadītiem mikrouzņēmumiem un MVU pieejama 
finansējuma ziņā joprojām nav novērsts dzimumu līdztiesības trūkums; aicina 
dalībvalstis izvērtēt šķēršļus, kas joprojām liedz sievietēm kļūt par uzņēmumu 
dibinātājām un vadītājām; uzsver, ka, izmantojot datus sadalījumā pēc dzimumiem, šo 
novērtējumu būs iespējams veikt rūpīgāk un tas uzlabos lēmumu pieņemšanas procesa 
vispārējo kvalitāti; aicina izstrādāt izglītības un prasmju pilnveides iniciatīvas sievietēm, 
lai palīdzētu viņām uzlabot uzņēmējdarbības prasmes un iegūt pārliecību par sevi; 
uzskata, ka publiskajā sektorā būtu jāveicina e-valdības rīku un digitālo prasmju 
izmantošana, lai padarītu valsts pārvaldi lielākā mērā vērstu uz uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem, un aicina dalībvalstis ekonomikas konkurētspējas veicināšanas nolūkā 
nodrošināt valstu un reģionu paraugprakses apmaiņu šajā jomā, pievēršot vērtību arī 
valsts pārvaldes iestāžu un privātā sektora sadarbībai;

57. atgādina, ka MVU stratēģijā ir jāiekļauj dažādu lielumu un veidu MVU — gan 
tradicionālie, gan sociālie, gan augsto tehnoloģiju MVU; uzskata, ka MVU, kas veic 
darbību tradicionālās amatniecības, tūrisma un kultūras nozarē, kā arī radošajā nozarē 
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un sociālajā ekonomikā, ir īpaši neaizsargāti MVU tīkla segmenti; atzīst šo MVU 
vēsturisko, kultūras, ekonomisko un sociālo nozīmi un aicina dalībvalstis nodrošināt šo 
nozaru konkurētspēju, tostarp veicinot paaudžu nomaiņu un pašnodarbinātību, sekmējot 
piekļuvi informācijai par inovācijas iespējām un atbalstot šo nozaru aizsardzību un 
attīstības veicināšanu;

58. aicina Komisiju ES MVU atbalsta programmas un it īpaši vienotā tirgus programmas 
kontekstā pievērst īpašu vērību arī sociālās ekonomikas uzņēmumiem, jo tie ir vietējā 
līmeņa uzņēmumi, piedāvā dažādus produktus un pakalpojumus ES vienotajā tirgū un 
rada augstas kvalitātes darbvietas un veicina sociālo inovāciju;

59. aicina Komisiju iesniegt un apņemties īstenot ceļvedi administratīvā sloga mazināšanai, 
tostarp darbību termiņus un vidusposma kontrolpunktus, kā arī ceļvedi MVU stratēģijas 
īstenošanai, kas jāiesniedz ikgadējo debašu par stāvokli Savienības MVU laikā, ko 
paredzēts rīkot plenārsēdes ietvaros; norāda, ka pēc PVO brīdinājuma par pandēmiju un 
pasākumu ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību īstenošanas daudzi Eiropas uzņēmumi 
bija spiesti apturēt vai palēnināt ražošanu tirdzniecības ierobežojumu, piegādes ķēžu 
traucējumu un izejvielu un materiālu importa no trešām valstīm trūkuma dēļ, un tas 
vēlreiz uzskatāmi parāda, ka Eiropas ražošanas nozarē jāpanāk stratēģiskā autonomija 
un jāsamazina tās atkarība no trešām valstīm, kā arī jānodrošina, ka stratēģisko vērtības 
ķēžu, tostarp ražošanas nozares, būtiski elementi atrodas Eiropā; aicina Komisiju arī 
nodrošināt, lai uzņēmumiem, kas piegādā medicīniskās preces, nerastos tādi traucējumi, 
kādi tiem bija iekšējā tirgū, un lai tie mācītos no problēmām, kas radās Covid-19 krīzes 
sākotnējos posmos;

60. aicina stiprināt konkurences noteikumus, lai uzlabotu MVU konkurētspēju un aizsargātu 
tos pret negodīgu praksi, kas var veicināt sociālo dempingu un nodarbinātības 
deregulāciju; aicina Komisiju nodrošināt Savienības konkurences tiesību aktu efektīvu 
izpildi, neskarot strādājošo tiesības; šai sakarā atgādina, ka ir būtiski MVU politikas 
veidošanā un īstenošanā veicināt sociālo dialogu un nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus MVU, lai panāktu, ka tie var godīgi izmantot iekšējo tirgu un 
iespējas attīstīties;

61. aicina Komisiju nodrošināt MVU attīstību ekosistēmu kontekstā, garantējot iekļaujošu 
pieeju un apvienojot visus vērtības ķēdes dalībniekus, lai sekmētu Eiropas līderību 
stratēģiskajās nozarēs un konkurētspēju globālā mērogā;

62. uzskata, ka, īstenojot ES MVU stratēģiju, vienmēr būtu pilnībā jārēķinās ar konkrēta 
uzņēmuma attiecīgās valsts specifiku, tā nodrošinot, ka pienācīgi ir ņemta vērā 
dalībvalstu plašā valsts autonomija vispārējā Savienības struktūrā;

63. pauž nožēlu par to, ka patlaban ne vairāk kā 600 000 MVU eksportē ārpus ES; atgādina, 
ka tie MVU, kuri vēlas piekļūt globālajam tirgum, varēs uzlabot savu konkurētspēju 
tikai tad, ja vietējā un starptautiskā līmenī tiem būs strukturēts, paredzams un atbalstošs 
tiesiskais regulējums, strukturēti tīkli, stabili informācijas avoti, kā arī piekļuve 
ieguldījumu iespējām un kvalificētam darbaspēkam; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot MVU 
informētību par vienoto tirgu un starptautiskajiem tirgiem, to noteikumiem un rīkiem, 
cita starpā vienkāršojot atsauces regulējumu un uzlabojot informēšanu par attiecīgajām 
iespējām; šai sakarā atgādina par MVU jumta organizāciju un tīklu, kā arī par 
dalībvalstu un starptautisko tirdzniecības kameru un ES delegāciju lomu;
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64. tādēļ aicina Komisiju ieviest mehānismus, tādus kā vienotais digitālais kontaktpunkts, 
kas ļautu MVU vienkārši noteikt iespējas, kas izriet no starptautiskajiem tirdzniecības 
nolīgumiem; šai sakarā aicina izveidot jaunu Komisijas portālu ar nosaukumu 
"Access2Markets" par muitas procedūrām un formalitātēm un mudina Komisiju 
nodrošināt daudzvalodu piekļuvi šim rīkam;

65. atgādina, ka MVU ir aktīvi jāiesaista starptautisko tirdzniecības nolīgumu īstenošanā un 
ka ir jāpanāk savstarpīgums, lai nodrošinātu to piekļuvi publiskajam iepirkumam trešās 
valstīs; tādēļ prasa tirdzniecības nolīgumos iekļaut atsevišķu sadaļu par MVU, kurā 
apkopoti mikrouzņēmumiem un MVU labvēlīgie noteikumi no citām nodaļām un kura 
mikrouzņēmumu un MVU īpašniekiem sniedz norādes, kas palīdz izprast, kādi ir 
būtiskie un labvēlīgie nolīguma aspekti;

66. aicina Komisiju panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un regulatīvo vidi, kurā 
MVU var attīstīties un konkurēt globālā mērogā, un apsvērt tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu (TAI) izmantošanu, lai mazinātu negodīgu konkurenci, ko rada trešo valstu 
nelikumīga vai negodīga tirdzniecības prakse, tostarp tirdzniecības aizsardzības 
pasākumi, kas negodīgi liedz iespēju ES uzņēmumiem brīvi piekļūt to tirgiem;

67. uzskata, ka valstu un Eiropas publiskajai pārvaldei būtu jārāda piemērs un jāveicina un 
jāpalielina MVU un mikrouzņēmumu dalība publiskajā iepirkumā, vienkāršojot piekļuvi 
informācijai par iepirkuma konkursiem un procedūrām un vienlaikus izvairoties no 
nesamērīgām prasībām un diskriminējošas prakses, piemēram, iepirkuma kritērijiem, 
kuros prasības vai kvalifikācijas pārsniedz iepirkto pakalpojumu vai preču pamata 
elementus, tādējādi veicinot piegādes ķēžu saīsināšanu un dažādošanu;

68. prasa izstrādāt labākus norādījumus publiskajām iestādēm un MVU par pieejamajām 
iespējām un šajā nolūkā pielāgot publiskā iepirkuma noteikumus;

69. norāda, ka lielu iepirkumu dalīšana mazākās daļās veicinātu piegādes ķēžu saīsināšanu 
un dažādošanu, piedāvājot labākus stimulus vietējiem MVU, tostarp veicinot MVU 
dalību ar inovāciju saistītos iepirkumos un iepirkumos pirmskomercializācijas posmā, 
kas parasti ir pieejami tikai lielām uzņēmumu grupām;

70. aicina novērtēt "nulles kilometru līgumus", nosakot piemaksas kritērijus vietējiem 
uzņēmumiem, šajā ziņā izmantojot Eiropas tiesību aktus lauksaimniecības un īsās 
piegādes ķēdes jomā; prasa sabiedriskās politikas veidotājiem nodrošināt iespēju 
noteiktā apmērā dot priekšroku līgumu slēgšanai ar vietējiem MVU;

71. uzsver, ka ir svarīgi strādāt partnerībā ar valstu pārvaldes iestādēm, lai izveidotu Eiropas 
publiskā iepirkuma tirgu, kura pamatā ir vidēja lieluma konkursi, kas ļauj MVU 
piedalīties iepirkuma procesā, tostarp lielākus iepirkumus sadalot mazākās daļās, un 
kurā var notikt reāla un godīga konkurence starp tirgus dalībniekiem, kā arī uzsver, ka 
jānodrošina Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta labāka pieejamība MVU;

°

° °

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

Komisijas paziņojums "MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai" tika publicēts dienu 
pirms tam, kad PVO atzina, ka Covid-19 ārkārtas situācija ir pandēmija. Tādēļ referenta 
galvenais mērķis ir atjaunināt paziņojuma sākotnējo saturu, ņemot vērā pandēmijas izraisītās 
ekonomiskās un sociālās pārmaiņas un ar pragmatisku un iekļaujošu pieeju analizējot jaunās 
problēmas, kas pašlaik skar 25 miljonus Eiropas MVU, kuri pašlaik darbojas iekšējā tirgū. 
Vienlaikus referents vēlas uzsvērt MVU būtisko lomu vidējā termiņā un ilgtermiņā kā 
pamatpīlāriem kontinenta ekonomikas atveseļošanai pēc pandēmijas.

Ir labi zināms, ka Eiropas MVU izaugsmes temps vidēji jau bija zemāks nekā konkurentiem 
ārpus ES pat pirms pandēmijas uzliesmojuma, jo bija daudzšķautņainas un dziļi iesakņojušās 
strukturālas problēmas, piemēram, ierobežota piekļuve kredītiem, nepietiekama kapitalizācija 
un nopietni maksājumu kavējumi. Pārmērīgs administratīvais slogs jau sen ir ietekmējis MVU 
izaugsmes potenciālu visā Savienībā; saskaņā ar Eurochambres 2019. gada uzņēmējdarbības 
apsekojumu administratīvās procedūras ir liela problēma ne mazāk kā 78 % MVU. 
Hiperregulācija dažās dalībvalstīs sasniedz īpaši satraucošu līmeni, kavējot MVU 
konkurētspēju ne tikai valsts uzņēmējdarbības vidē, bet arī plašākā Eiropas iekšējā tirgū.

Tajā pašā laikā MVU konkurētspēju un pat izdzīvošanu arvien vairāk apdraud negodīgas 
konkurences prakses daudzpusēji veidi, kas izriet no Eiropas ekonomikas globalizācijas un 
galvenokārt no tādu trešo valstu ražotāju rīcības, kuri, eksportējot preces vai pakalpojumus uz 
ES, turpina izmantot zemākus darba un vides standartus.

Pakāpeniska, bet tomēr pastāvīga mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu izslēgšana no 
visu dalībvalsts tirgiem, kā arī no Eiropas iekšējā tirgus, jau ilgu laiku pirms Covid-19 
pandēmijas uzliesmojuma bija sasniegusi ārkārtēji augstu līmeni, tādējādi izraisot Eiropas 
ekonomikas primāra elementa izzušanu.

Pienācīgi ņemot vērā šos kritiski svarīgos punktus, Savienībai būtu jāizstrādā moderna un 
dzīvotspējīga stratēģija, kurai jāspēj pārvarēt iepriekš minētās strukturālās problēmas, 
vienlaikus ātri un efektīvi risinot arī pandēmijas radītos jaunos papildu šķēršļus.

Šādas stratēģijas primārajam mērķim jābūt konkurētspējas atgūšanai gan iekšējā tirgū, gan 
tirdzniecības attiecībās ar trešām valstīm. Steidzami pasākumi ir īpaši vajadzīgi, lai būtiski 
samazinātu regulatīvo slogu (izmantojot principu "viens pieņemts — viens atcelts"), uzlabotu 
piekļuvi valsts un ES līmeņa finansējumam dotāciju, nevis aizdevumu veidā un pārvarētu 
digitālo plaisu, kas joprojām skar satraucoši lielu procentuālo daļu Eiropas mikrouzņēmumu 
un mazo un vidējo uzņēmumu.

Inovācijas un digitalizācijas jomā nevajadzētu dot priekšroku tikai tiem uzņēmumiem, kuru 
galvenā darbības joma ir tieši saistīta ar inovāciju; tā vietā ES un valstu palīdzībai un finanšu 
instrumentiem vajadzētu būt viegli pieejamiem arī nedigitāliem un neinovatīviem 
uzņēmumiem, tostarp tiem, kas darbojas tradicionālajā amatniecībā, sociālajos pakalpojumos 
vai radošajās nozarēs, kuriem savas konkurētspējas saglabāšanai arī ir vajadzīgi digitāli 
uzlabojumi.

Strukturālās pārmaiņas, kuru mērķis ir padarīt Savienības likumdošanas ekosistēmu 
draudzīgāku mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, vispirms var panākt, 
nosakot pieeju "vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem" par vienu no pamatprincipiem 
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turpmākajā tiesību aktu izstrādē un uzturot to visā likumdošanas procesā (tostarp ietekmes 
novērtējuma posmā).

Mikrouzņēmumiem un MVU labvēlīgas strukturālās pārmaiņas nozīmē arī mikrouzņēmumu 
un mazo un vidējo uzņēmumu aizsargāšanu no tirgus vadošo uzņēmumu negodīga spiediena 
gan Savienībā, gan ārpus tās. Tāpēc ES un valstu iestādēm ir jāpastiprina centieni aizsargāt 
mikrouzņēmumus un mazos un vidējos uzņēmumus no tā, ka lielākas grupas ļaunprātīgi 
izmanto dominējošo stāvokli. Dalībvalstīm būtu arī ātri jārīkojas, lai novērstu turpmāku darba 
tirgus destabilizāciju, kas jau tagad ietekmē Eiropas sabiedrību ar augstāku bezdarba līmeni 
un darba tiesību standartu pazemināšanu.

Attiecībā uz mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas aizsardzību 
globālajos tirgos ES iestādēm tirdzniecības aizsardzības instrumenti (TAI) ir reāli jāizmanto, 
lai aizsargātu Eiropas ražotājus un patērētājus no trešo valstu konkurentu bezregulējuma 
modeļiem, un šajā sakarā jāpaātrina efektīva oglekļa robežmehānisma īstenošana.

Ņemot vērā nepieredzētās grūtības šajā Savienības vēstures posmā, zaļajam kursam ir 
jāsniedz ilgtspējīga iespēja mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem gan 
izmaksu lietderības, gan īstenošanas grafika ziņā un tajā būtu jāņem vērā pastāvošā asimetrija 
konkurētspējas jomā, kas kavē Eiropas uzņēmumu darbību salīdzinājumā ar konkurentiem no 
trešām valstīm. Šajā ziņā būs būtiski iesaistīt mikrouzņēmumus un mazos un vidējos 
uzņēmumus un to pārstāvjus katrā likumdošanas procesa posmā, lai nodrošinātu tā ciešu 
saistību ar Eiropas uzņēmumu ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, kā arī vidēja 
termiņa un ilgtermiņa konkurētspējas potenciālu un spējām.

Attiecībā uz atveseļošanas paketē iekļautajiem instrumentiem ir pienācīgi jāapsver iekšējā 
tirgus izkropļojumi, ko izraisa valsts atbalsta elastīguma nevienmērīga izmantošana 
dalībvalstīs, savukārt jebkādi ierobežojumi, kas varētu tikt piemēroti šādu resursu 
izmantošanai, nedrīkst mazināt paredzēto pozitīvo ietekmi. Priekšroka ir jādod dotācijām, 
nevis aizdevumiem, lai finansiālais atbalsts nekļūtu par papildu parādu valstīm un 
uzņēmumiem.

Saistībā ar nākamo DFS ir nepieciešams rūpīgs novērtējums, lai prioritāti piešķirtu 
programmām ar labākajiem darbības rezultātiem, paturot prātā, ka tādus pamatmērķus kā 
vienkāršošana, birokrātisko šķēršļu mazināšana un labāka saziņa vairs nevar atlikt, ja 
Savienība vēlas sniegt reālu atbalstu Eiropas mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.
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STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par jaunu stratēģiju Eiropas MVU
(2020/2131(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Geert Bourgeois

IEROSINĀJUMI

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

1. pauž nožēlu par smagajām sekām, ko radījusi Covid-19 pandēmija, 2008. gada pasaules 
finanšu krīze, un par turpmākajiem traucējumiem, ko Eiropas uzņēmumi piedzīvos līdz 
ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, jo visi šie faktori ietekmē 
globālo vērtības ķēžu struktūru, kavējot vai pat pārtraucot to darbību; aicina dalībvalstis 
pienācīgi īstenot Maksājumu kavējumu direktīvu1 attiecībā uz visiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), jo tie ir vieni no tiem, kurus Covid-19 krīze skārusi 
vissmagāk; aicina Komisiju pienācīgi uzraudzīt Maksājumu kavējumu direktīvas 
īstenošanu; aicina izstrādāt konsekventu Eiropas MVU stratēģiju saskaņā ar Komisijas 
Eiropas zaļo kursu, lai pārveidotu mūsu ekonomiku un stiprinātu tās noturību, veicot 
stratēģiskus ieguldījumus MVU atbalstam; atgādina, ka Eiropas MVU ir vajadzīga 
atvērta tirdzniecības politika, un šajā sakarā aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka tirdzniecības plūsmas un ilgtspējīgas vērtības ķēdes, tostarp 
tirdzniecības kravu pārvadājumu ceļi visā ES, joprojām ir atvērtas un ka tiek īstenoti 
ilgtermiņa pasākumi Eiropas rūpnieciskā pamata stiprināšanai ar mērķi izvairīties no 
piegādes ķēžu pārrāvumiem, saglabāt Eiropas konkurētspēju un pasargāt ilgtspējīgus 
Eiropas MVU, pamatojoties uz pienācīgas pārbaudes sistēmu; atzinīgi vērtē ES 
tirdzniecības politikas pārskatīšanu, kas ir galvenais instruments to problēmu 
pārvarēšanai, ar kurām MVU saskaras starptautiskajā tirdzniecībā; atzinīgi vērtē to, ka 
Komisija ir pieņēmusi Lēmumu (ES) Nr. 2020/1101 (2020. gada 23. jūlijs)2, ar kuru 
pagarina spēkā esības laiku atbrīvojumam no ievedmuitas nodokļiem un importa PVN, 
ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 
2020. gadā, — lēmumu, kas mazina slogu Eiropas MVU; aicina Komisiju līdz 
2020. gada 10. martam atjaunināt MVU stratēģiju ilgtspējīgai un digitālai Eiropai ar 

1 OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.
2 OV L 241, 27.7.2020., 36. lpp.
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mērķi pielāgoties jaunajiem apstākļiem;

2. atzinīgi vērtē iepriekš minēto MVU stratēģiju un atgādina, ka 25 miljoni MVU, kas 
darbojas Eiropā, ir ES ekonomikas pamats, jo tajos nodarbināti aptuveni 100 miljoni 
cilvēku, no kuriem 13 miljoni — ar eksportu saistītās nozarēs, un šie uzņēmumi rada 
vairāk nekā pusi Eiropas IKP; 99 % ES uzņēmumu ir MVU, ar tiem saistīti 
66 % nodarbinātības ES, kā arī tie veido 87 % no visiem eksportētājiem ES, lai gan tikai 
25 % ES reģistrēto MVU veic savas produkcijas eksportu un vēl mazāka daļa to 
eksportē ārpus ES; atgādina, ka iekšējā tirgus pienācīgai darbībai, ilgtspējai un 
oglekļneitralitātei arī turpmāk jābūt ES programmu pamatmērķiem, lai MVU varētu 
izmantot zaļās pārejas sniegtās priekšrocības konkurētspējas, izmaksu samazināšanas un 
darbvietu radīšanas ziņā; uzsver, ka pienācīga uzmanība būtu jāpievērš jaunpieejamo 
tehnoloģiju inovācijas ciklam un to ieviešanai tirgū; uzsver, ka vienotā tirgus veiksmīga 
darbība ir atkarīga no Eiropas MVU spējas pielāgoties digitālajai pārveidei; atzīst 
mikrouzņēmumu un jaunuzņēmumu nozīmi jaunu tehnoloģiju ieviešanā; atzīst, ka ir 
svarīgi saglabāt stingrus, konsekventus un paredzamus tiesību aktus kopumā un jo īpaši 
attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, vienlaikus paturot prātā, ka tikai 9 % MVU 
ES faktiski aizsargā savas intelektuālā īpašuma tiesības; norāda, ka MVU veido tikai 
nelielu daļu uzņēmumu, kas eksportē preces ārpus ES, un ka globālie tirgi ir svarīgs 
MVU konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes un inovācijas potenciāla palielināšanas 
dzinulis; norāda, ka netraucēta tirdzniecība un pārvietošanās brīvība ES vienotajā tirgū 
nodrošina MVU nepieciešamo darbības apjomu un pieredzi, lai tie varētu eksportēt 
produkciju ārpus ES un piekļūt tirgiem, kas tos interesē; atgādina, ka Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akta un principa "vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem" mērķis 
ir palielināt konkurētspēju un atbalstīt uzņēmējdarbību;

3. atzinīgi vērtē to, ka MVU stratēģija ir īpaši vērsta uz ES divējādo pārkārtošanos — uz 
ilgtspējīgu un digitālu ekonomiku, kā arī uz regulatīvā sloga samazināšanu MVU un to 
piekļuves tirgum un finansējumam uzlabošanu; uzskata, ka koncentrēšanās uz 
digitāliem un inovatīviem risinājumiem kopumā palielinās Eiropas konkurētspēju 
pasaulē;

4. atkārtoti pauž stingru atbalstu zaļajā kursā ietvertajam mērķim ieviest oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu; aicina Komisiju virzīt tālāk šo iniciatīvu kā daļu no 
Komisijas 2021. gada darba programmas; uzsver, ka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms ir svarīgs priekšnoteikums tam, lai līdz 2050. gadam Eiropā panāktu 
oglekļneitralitāti, un ka aktīvai MVU integrēšanai tajā ir jāparedz pasākumi, kas īpaši 
izstrādāti MVU vajadzību apmierināšanai;

5. atzinīgi vērtē Komisijas centienus izstrādāt īpašus instrumentus, kas atvieglotu MVU 
piekļuvi trešo valstu tirgiem; aicina Komisiju pilnībā atbalstīt MVU, lai tie varētu 
pārvarēt visus tarifu un ar tarifiem nesaistītus šķēršļus, kas kavē piekļuvi trešo valstu 
tirgiem; atgādina, cik svarīgas ir saskaņotas un vienkāršotas muitas procedūras, kas 
varētu palīdzētu mikrouzņēmumiem un MVU (MMVU) iekļūt eksporta tirgos, jo tās 
uzlabos ražīgumu, paātrinot inovāciju un atvieglojot tehnoloģiju un zinātības 
izmantošanu; atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos nodrošināt MVU tiesisko drošību, 
iekļaujot katrā brīvās tirdzniecības nolīgumā (BTN) sadaļu par MVU, kā to apliecina ES 
un Japānas nolīgums un modernizētais nolīgums ar Meksiku, un uzsver, ka tāda sadaļa 
ir jāiekļauj arī spēkā esošajos BTN, kad tie tiks pārskatīti; atgādina Komisijai, ka visu 
tirdzniecības nolīgumu sadaļās par MVU jābūt norādītiem izplatītākajiem šķēršļiem, ar 
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ko saskaras Eiropas MMVU; atzinīgi vērtē to, ka Komisija nesen ir pirmo reizi iecēlusi 
galveno tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraugu, un uzsver tā svarīgo lomu, nodrošinot, 
ka MVU gūst maksimālu labumu no ES tirdzniecības nolīgumiem; aicina Komisiju 
palīdzēt samazināt administratīvo un regulatīvo slogu MVU un novērst pārmērīgu 
birokrātiju, ņemot vērā tirdzniecības un ieguldījumu šķēršļu, administratīvo izmaksu un 
birokrātijas nesamērīgo ietekmi uz MVU; aicina Komisiju atbalstīt MVU, kuri 
koncentrējas uz zaļajām tehnoloģijām un inovācijām un jau eksportē preces un 
pakalpojumus uz trešām valstīm, un tādā veidā radīt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus; aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai aktīvi informētu MVU par 
tirdzniecības iespējām;

6. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt valstu un reģionālās eksporta aģentūras un MVU 
apvienības ES, valstu un reģionālajā līmenī, lai palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarā uzskata, ka Komisija varētu izveidot MVU internacionalizācijas platformu, lai 
uzraudzītu panākto progresu un sniegtu MVU tehnisku palīdzību piekļuvē jauniem 
tirgiem; atzīmē, ka šajā platformā varētu paredzēt aprites ekonomikas nodrošināšanu; 
atgādina, ka ES delegācijām ir izšķiroša nozīme MVU atbalstīšanā, sniedzot atbildes uz 
to vaicājumiem un novēršot praktiskās grūtības, kas saistītas ar BTN īstenošanu;

7. aicina Komisiju ņemt vērā MVU īpatnības visās sarunu par tirdzniecību un 
ieguldījumiem jomās, tostarp tajās, kas saistītas ar tām publiskā iepirkuma sadaļām 
tirdzniecības nolīgumos, kurām būtu jāveicina MVU līdzdalība; atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu, ka tā izveidos jaunu informācijas portālu, lai labāk informētu MVU par 
tirdzniecības politiku un sniegtu detalizētu informāciju par muitas procedūrām un 
formalitātēm saistībā ar eksportu uz trešām valstīm; aicina Komisiju, veidojot jaunus 
informācijas portālus vai uzlabojot esošos, pēc iespējas drīzāk vērsties pie 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka MVU rīcībā ir ļoti konkrēta informācija; aicina 
Komisiju īstenot mērķi, kas paredz ieviest pašnovērtējuma rīku attiecībā uz izcelsmes 
noteikumiem un aprites cikla analīzi, tādēļ īpaša uzmanība būtu jāpievērš riska 
novērtējumam, kas varētu palīdzēt MVU labāk novērtēt to, vai produkti gūst 
priekšrocības no konkrētā tirdzniecības nolīgumā paredzētajām preferencēm, un to, kā 
uzņēmumi varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz piegādes ķēžu stratēģiska 
diversifikācija; šajā sakarā atkārtoti atgādina arī to, cik svarīgi ir racionalizēt un 
vienkāršot izcelsmes noteikumus; turklāt atgādina, cik svarīgs ES digitālās stratēģijas 
mērķu sasniegšanai ir skaidrs regulējums attiecībā uz pārrobežu datu plūsmām; uzsver, 
cik svarīgas ir notiekošās daudzpusējās PTO sarunas par e-komerciju; aicina izstrādāt 
visaptverošu un vērienīgu noteikumu kopumu ar mērķi veicināt brīvu datu plūsmu pāri 
robežām, vienlaikus garantējot ES datu aizsardzības standartu ievērošanu, risināt 
jautājumu par šķēršļiem digitālajai tirdzniecībai, tostarp datu lokalizācijas prasībām, un 
nodrošināt, ka uzņēmumi, jo īpaši MVU, pasaules tirgū var konkurēt vienlīdzīgos 
konkurences apstākļos; atkārtoti uzsver, ka MVU būs galvenā loma uz datiem balstītu 
tehnoloģiju un darījumdarbības pilnveidošanā; uzsver vajadzību uzlabot sadarbspēju un 
piekļuvi datiem visā pasaulē ar mērķi optimizēt dažādus procesus starptautiskajā 
tirdzniecībā; aicina Komisiju atvieglot MVU piekļuvi publiskā iepirkuma procedūrām 
un, izstrādājot publiskā iepirkuma politiku, ņemt vērā zaļā kursa mērķus, piemēram, 
aprites ekonomikas sekmēšanu un piegādes ķēžu noturības paaugstināšanu sabiedrības 
labā;

8. atgādina, ka piekļuve finansējumam MVU ir būtiska, ņemot vērā to, ka dažās 
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dalībvalstīs piekļūt finansējumam ir grūtāk nekā citās; aicina Komisiju novērst šīs 
finansējuma pieejamības atšķirības un nodrošināt MVU vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus; aicina Eiropas Investīciju banku, nosakot savu rīcībpolitiku, īpašu uzmanību 
pievērst MVU; vērš īpašu uzmanību uz MVU, kuriem nepieciešams finansējums, 
tehniskā palīdzība un mazāk apgrūtinošs regulatīvais slogs, lai nodrošinātu atbilstību 
zaļā kursa un digitālās pārkārtošanās mērķiem nolūkā saglabāt konkurētspēju; vērš 
uzmanību uz nepieciešamību panākt progresu attiecībā uz nolīgumu par ieguldījumu 
veicināšanu un Direktīvu par elektronisko tirdzniecību3, kā arī turpināt izstrādāt 
daudzpusējo pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu; uzsver, ka digitalizācija sniedz MVU 
vairākas priekšrocības, piemēram, rada jaunas iespējas piedāvāt digitālos pakalpojumus 
un produktus un nodrošina labāku piekļuvi tirgum, bet vienlaikus uzsver arī to, ka MVU 
joprojām ir nepieciešams atbalsts piekļuvē finansējumam, informācijai, prasmēm un 
tehnoloģijām; atzīmē, ka Komisijai ir jānovērš šķēršļi, kas kavē MVU zaļo izaugsmi un 
ekoinovāciju, lai nodrošinātu, ka zaļais kurss ir ekonomiska iespēja; prasa pēc iespējas 
veikt pasākumus, kas atvieglo MVU piekļuvi finansējumam, tostarp vieglu piekļuvi 
pētniecībai un izstrādei paredzētam finansējumam, un ļauj sniegt pastiprinātu tehnisko 
atbalstu ar mērķi paātrināt un izmantot zaļo un digitālo pārveidi; 

9. Aicina Komisiju ieviest ES aizsardzības pasākumus un tirdzniecības aizsardzības 
instrumentus, lai labāk aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši nozarēs, kurās lielākā daļa 
uzņēmumu ir MVU; atzīst, ka pasaule saskaras ar nepieredzētām un negaidītām 
problēmām, tādēļ nepieciešams ES mēroga plāns viedai repatriācijai un attiecībā uz 
dažām stratēģiskām nozarēm, piegādes ķēžu dažādošana un atklāta stratēģiska 
autonomija kā Eiropas MVU stratēģijas elementi; uzsver, ka MVU stratēģijā ir jāparedz 
stingri sociālās aizsardzības pasākumi, kā arī sociālā iekļaušana saistībā ar tirdzniecību; 
uzsver, ka galvenā uzmanība jāpievērš ES tirdzniecības nolīgumu īstenošanai un 
izpildei, lai novērstu pārkāpumus gan piekļuves tirgum, gan tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības saistību jomā un tādējādi efektīvi novērstu tirgus izkropļojumus un 
nodrošinātu, ka MVU netiek radīti neizdevīgi konkurences apstākļi; šajā sakarā mudina 
Komisiju palielināt MVU tirdzniecības aizsardzības palīdzības dienesta lomu, lai vēl 
vairāk atbalstītu MVU piekļuvi tirdzniecības aizsardzības instrumentiem un uzlabotu 
saziņu attiecībā uz instrumentiem, kas ir pieejami negodīgas importa preču un 
pakalpojumu tirdzniecības novēršanai; vērš uzmanību uz Eiropas Revīzijas palātas 
2020. gada jūlija īpašo ziņojumu4, kurā norādīts, ka, lai gan tirdzniecības aizsardzības 
izmeklēšanas attiecīgajām pusēm rada ievērojamu administratīvo slogu, tās ir juridiska 
nepieciešamība; tomēr brīdina, ka atbalsts MVU piekļuvei tirdzniecības aizsardzības 
procedūrām nav bijis pietiekams un ka tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
izmantošana visās Eiropas rūpniecības nozarēs netiek pietiekami veicināta; šajā sakarā 
mudina Komisiju palielināt atbalstu un informēšanas pasākumus, jo īpaši attiecībā uz 
MVU; aicina ES pienācīgi ņemt vērā drošības un sabiedriskās kārtības intereses saistībā 
ar ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem un iegādēm un apvienot tās ar ES mēroga pārbaužu 
koordinācijas mehānismu, jo īpaši attiecībā uz stratēģiskajām nozarēm; mudina 
Komisiju palielināt ieinteresēto personu informētību par tirdzniecības aizsardzības 
instrumentiem un palielināt atbalstu MVU, lai atvieglotu to piekļuvi šiem 
instrumentiem; šajā sakarā prasa Komisijai izstrādāt vieglāk piekļūstamu kārtību, kādā 
MVU varētu iesniegt sūdzības par negodīgas tirdzniecības prakses gadījumiem; aicina 

3 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
4 Īpašais ziņojums Nr. 17/2020 "Tirdzniecības aizsardzības instrumenti: sistēma ES uzņēmumu aizsardzībai pret 
importu par dempinga cenām un pret subsidēto importu darbojas labi".
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Komisiju pēc iespējas drīzāk īstenot izmeklēšanas pasākumus gadījumos, kad skarti 
MVU ar ievērojamu nozīmi;

10. aicina Komisiju arī turpmāk atbalstīt MMVU, īpaši pievēršoties sieviešu vadītiem 
MMVU un paredzot pasākumus attiecībā uz tiem; aicina ES un tās dalībvalstis, veidojot 
eksporta palīdzības dienestus, pievērst īpašu uzmanību sieviešu vadīto MMVU 
specifiskajiem apstākļiem, izmantot iespējas, ko sniedz BTN, kā arī stiprināt 
pakalpojumus, tehnoloģijas un infrastruktūru (piemēram, piekļuvi internetam), kas ir 
īpaši svarīgi, lai sievietes un viņu vadītie MMVU varētu realizēt savas ekonomiskās 
iespējas; aicina Komisiju palīdzēt veidot partnerības starp uzņēmējām ES un 
jaunattīstības valstīs;

11. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos, izstrādājot jaunus tiesību aktus, ievērot principu 
"viens pieņemts — viens atcelts", kas būtu sākumpunkts jauna regulējuma uzplūdu 
apturēšanā un nevajadzīgas birokrātijas izskaušanā, taču atgādina, ka tādējādi tiek tikai 
saglabāts pašreizējais stāvoklis, bet ar to vien nepietiek; prasa nodrošināt lielāku 
skaidrību par to, kā Komisija plāno integrēt šo principu tirdzniecības politikā;

12. aicina Komisiju nākt klajā ar rīcības plānu par to, kā vismaz par 30 % samazināt 
novecojušus noteikumus un normas, kas skar MVU, lai mazinātu administratīvo slogu 
un izmaksu spiedienu, veicinātu konkurētspēju un patiesi sekmētu MVU izaugsmi un 
uzplaukumu ES.
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NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par jaunu stratēģiju Eiropas MVU
(2020/2131(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Atidzhe Alieva-Veli

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir noteikti Komisijas 
2003. gada 6. maija ieteikumā (C(2003)1422);

B. tā kā 99 % no Eiropas uzņēmumiem ir MVU; tā kā tie veido 50 % no ES IKP un 
nodarbina aptuveni 100 miljonus cilvēku1, kas atbilst divām trešdaļām no visām 
darbvietām privātajā sektorā, padarot tos par Eiropas ekonomikas pamatu un ļaujot 
nonākt starp galvenajiem teritoriju pievilcīguma un stratēģisku rūpniecisko ekosistēmu 
attīstības veicinātājiem;

C. tā kā MVU nodrošina divas no trīs darbvietām, sniedz mācību iespējas reģionos un 
nozarēs, tostarp mazkvalificētiem darba ņēmējiem, un atbalsta sabiedrības labklājību, 
tostarp attālos un lauku apvidos2;

D. tā kā, neskatoties uz ES un tās dalībvalstu atbalstu, Eiropas MVU ļoti trūkst ieguldījumu 
un šī nepietiekamība tiek lēsta apmērā no 20 līdz 35 miljardiem EUR;

E. tā kā Covid-19 krīzes dēļ MVU saskaras ar lieliem sarežģījumiem un daudzi MVU ir 
pakļauti bankrota riskam;

F. tā kā Komisija ierosināja saistības savā 2020. gada martā publicētajā stratēģijā maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (COM(2020) 103);

G. tā kā sarežģītas administratīvās un juridiskās procedūras MVU rada ievērojamu šķērsli, 

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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lai padarītu savu darbību resursu ziņā efektīvāku;

H. tā kā vairāk nekā 70 % uzņēmumu ziņo, ka piekļuve talantiem ir šķērslis jauniem 
ieguldījumiem ES 10 valstīs3; tā kā kvalificētu darbinieku un pieredzējušu vadītāju 
pieejamība ir kļuvusi par lielāko problēmu, ar ko MVU gadu laikā saskaras Eiropas 
Savienībā4; tā kā prasmju nepietiekamība ir jo īpaši izteikta saistībā ar digitalizāciju un 
jaunām tehnoloģijām, jo 35 % darbaspēka ir vājas digitālās prasmes vai to nav vispār,

1. uzsver MVU, tostarp ģimenes uzņēmumu, nozīmīgo devumu inovācijā, tostarp sociālajā 
inovācijā, darbvietu radīšanā un iekļaujoša un noturīga darba tirgus veidošanā, arī 
pārrobežu reģionos, palielinot ieguldījumus, konkurētspēju, uzņēmējdarbību un 
ilgtspējīgu izaugsmi; pauž nopietnas bažas par bezdarba līmeņa pieaugumu ES un risku, 
ka miljoniem cilvēku varētu zaudēt darbu Covid-19 krīzes dēļ, jo īpaši neaizsargātākajās 
sociālajās grupās, un par milzīgajām grūtībām, ar ko MVU saskaras šīs krīzes dēļ; atzīst, 
ka MVU pašreiz saskaras ar ievērojamām likviditātes problēmām; šajā saistībā uzsver 
steidzamo vajadzību atvieglot piekļuvi finansējumam un veikt īstermiņa un ilgtermiņa 
pasākumus, lai atbalstītu MVU atveseļošanas procesā; turklāt uzsver, ka tam būtu 
jāatļauj ilgtspējīgs un uz mērķi vērsts finansējums, lai pārvarētu pašreizējo ieguldījumu 
nepietiekamību un stiprinātu MVU noturību un spēju veikt inovācijas un virzīties uz 
digitālākiem un ilgtspējīgākiem, resursu ziņā efektīviem, aprites un klimatneitrāliem 
risinājumiem, tādējādi veicinot digitālās programmas, Eiropas zaļā kursa un saistītās 
taisnīgās pārkārtošanās veiksmīgu īstenošanu un aizsargājot Eiropas stratēģiskās 
nozares un pakalpojumus, stimulējot ekonomiku, atbalstot nodarbinātību un nodrošinot, 
ka neviens netiek atstāts novārtā;

2. uzsver, ka MVU ir svarīga nozīme ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā no vides, 
sociālā un ekonomiskā viedokļa; 

3. uzskata, ka aprites ekonomikas veidošanās ir iespēja MVU, radot darbvietas un jaunus 
tirgus, kā arī paaugstinot darījumdarbības efektivitāti;

4. uzsver, ka ES tiesību aktiem ir jābūt labvēlīgiem MVU; aicina Komisiju stingri 
piemērot "MVU testu", kas palīdzētu īstenot nozīmīgo principu "vispirms domāt par 
mazajiem uzņēmumiem", lai pilnībā izmantotu ES vienotā tirgus potenciālu; atbalsta 
Komisijas plānus iecelt ES MVU sūtni, lai izskatītu ar MVU saistītos jautājumus un 
rastu risinājumus;

5. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas MVU stratēģijā ir pievērsta uzmanība vienkāršošanai kā 
vienam no trim ES darba pamatelementiem saistībā ar MVU; uzskata, ka birokrātijas 
mazināšana ir ne tikai svarīgs priekšnosacījums, kas sekmē ekonomikas atveseļošanas, 
inovācijas un pārveides spēju cita starpā virzībā uz klimatiski pārdomātu ražošanu, bet 
arī ir ES uzņēmumu konkurētspējas priekšnosacījums;

6. uzskata, ka jebkāda nevajadzīga regulatīvā sloga atcelšana, regulāri veicot 
administratīvo prasību izvērtēšanu, un noteikumu par MVU un patiesi pašnodarbinātu 
personu piekļuvi finansējumam vienkāršošana ir ES jaunās MVU stratēģijas pamats, 
ņemot vērā vajadzību atbalstīt ātru ekonomikas atveseļošanu un uzlabotu darbvietu 
radīšanu; uzsver, ka labākais veids, kā panākt efektīvu un stabilu regulatīvo vidi, ir 

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
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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sociālo partneru iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā;

7. uzsver, ka politikā un papildinošajos pasākumos īpaša uzmanība būs jāpievērš MVU, 
kuri ir ilgtspējīgas un digitālas pārkārtošanās procesā; uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
pastiprinājusi digitālo risinājumu, jo īpaši tāldarba, nozīmīgumu, jo tie sniedz vairākas 
iespējas, tostarp uzlabotas nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, samazinātas 
CO2 emisijas saistībā ar pārvietošanos ikdienā, elastīgus darba organizācijas modeļus, 
labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru un MVU iespējas būtiski uzlabot savu 
ražīgumu, uzņēmuma vadību un noturību, taču vienlaikus rada bažas attiecībā uz 
privātumu un darba aizsardzību; aicina Komisiju ierosināt tiesisko regulējumu, kurā 
noteikti skaidri kopēji minimālie standarti un nosacījumi attālinātam darbam Eiropas 
Savienībā, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību un vienlaikus atbalstītu 
Eiropas MVU ražīgumu un konkurētspēju;

8. turklāt uzskata, ka ir vajadzīga vērienīga politikas programma ar skaidru laika grafiku, 
lai saskaņotu vienotā tirgus digitālos aspektus un veicinātu e-valdības risinājumus; 
aicina standartizēt un digitalizēt administratīvās procedūras un veidlapas, kas MVU 
palīdzēs ilgtermiņā;

9. uzsver, ka MVU konkurētspējai un attīstībai būtiski svarīgajām programmām, kas ir 
iekļautas nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS), būtu jānodrošina pietiekams 
finansējuma līmenis;

10. uzskata, ka ES atveseļošanas instrumenti un attiecīgās DFS programmas būtu pilnībā 
jāizmanto, lai papildinātu valstu shēmas MVU atbalstam, jo īpaši nozarēs un reģionos, 
kurus pandēmija skar visvairāk, tostarp pierobežas reģionos aktīvajiem MVU, kurus 
spēcīgi skāra robežu slēgšana starp dalībvalstīm, lai saglabātu darbvietas, ienākumus un 
zinātību un censtos nodrošināt ES stratēģisko rūpniecisko autonomiju, inovāciju un 
tehnoloģisko vadību; turklāt atgādina, ka šādiem instrumentiem ir jāpalīdz sasniegt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus un 
Parīzes nolīgumu;

11. aicina Komisiju nodrošināt papildināmību starp Eiropas MVU stratēģijas mērķiem, 
jauno aprites ekonomikas rīcības plānu, jauno Prasmju programmu Eiropai un Eiropas 
rūpniecības stratēģiju; turklāt aicina Komisiju un dalībvalstis labāk koordinēt dažādos 
MVU paredzētos finansēšanas instrumentus;

12. šajā saistībā atgādina, ka ir svarīga tehniskā palīdzība MVU un pašnodarbinātajiem, jo 
īpaši Eiropas fondu un programmu īstenošanas sākotnējā posmā;

13. uzsver, ka MVU stratēģijai būtu jāatvieglo MVU piekļuve finansējumam, pat ļoti mazos 
projektos, un piemēroti kolektīvās finansēšanas instrumenti; šajā saistībā aicina 
dalībvalstis uzlabot piekļuvi maza apjoma kredītiem;

14. uzsver, ka MVU ir vajadzīga piekļuve publiskā iepirkuma procedūrām, jo publiskais 
iepirkums palīdzēs veicināt atveseļošanu; šajā saistībā uzsver, ka būtu jārisina 
netaisnīgu atlases kritēriju problēma;

15. uzsver, ka ar MVU saistītām darbībām vajadzētu būt ES politikas un iniciatīvu, jo īpaši 
ar ekonomikas atveseļošanu saistīto, un digitālas un zaļas pārkārtošanās pamatā un tām 
vajadzētu iet roku rokā ar pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai un visu darba 
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ņēmēju aizsardzībai; šajā nolūkā uzsver vajadzību nodrošināt vienlīdzīgas attieksmes 
pret darba ņēmējiem principa ievērošanu un taisnīgus darba un nodarbinātības 
nosacījumus visiem, tostarp mobiliem darba ņēmējiem;

16. uzsver vajadzību vēl vairāk atvieglot MVU un pašnodarbināto personu piekļuvi 
vienotajam tirgum un veicināt darba mobilitāti; uzsver, ka laba koordinācija starp 
dalībvalstīm un reģioniem ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu aizsardzību MVU un 
pārrobežu darbībās iesaistītajām pašnodarbinātajām personām, kā arī pārrobežu, 
sezonas, pierobežas un norīkotajiem darba ņēmējiem; aicina garantēt, ka uzņēmumi, 
pašnodarbinātie un darba ņēmēji var piekļūt skaidrai un pārredzamai informācijai par 
noteikumiem, kas viņiem ir jāievēro, un par savām tiesībām, tostarp centralizētos 
tiešsaistes portālos;

17. uzskata, ka ir būtiski uzlabot un īstenot ES noteikumus par sociālā nodrošinājuma 
sistēmu koordinēšanu, lai nodrošinātu darbaspēka mobilitāti un aizsargātu darba 
ņēmējus, jo īpaši darba ņēmējus nestabilās situācijās; šajā nolūkā uzsver vajadzību 
panākt strauju un līdzsvarotu vienošanos par Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas 
(EK) Nr. 987/2009 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju pārskatīšanu;

18. aicina Komisiju ieviest Eiropas sociālā nodrošinājuma numuru, lai sniegtu juridisko 
noteiktību darba ņēmējiem un atvieglotu darbu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kuri sniedz 
pārrobežu pakalpojumus, vienlaikus efektīvi kontrolējot apakšuzņēmumu izmantošanas 
prakses un apkarojot krāpniecību sociālā nodrošinājuma jomā; šajā saistībā mudina 
dalībvalstis nodrošināt ES tiesību aktu pienācīgu īstenošanu un izpildi, lai atvieglotu 
brīvu pārvietošanos un darba ņēmēju sociālo aizsardzību, kā arī pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanu, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū;

19. atgādina, ka darba ņēmēju brīva pārvietošanās ir viena no pamattiesībām un ir būtiska 
vienotajam tirgum; turklāt atgādina, ka ir svarīgi sekmēt darbaspēka mobilitāti Eiropā; 
uzsver, ka, lai gan ir veikti nozīmīgi pasākumi, lai atbalstītu uzņēmumus, reaģējot uz 
koronavīrusa uzliesmojumu, pašreiz īpaša uzmanība ir jāpievērš krīzes ilgtermiņa seku 
mazināšanai;

20. atgādina, ka attiecībā uz darba aizsardzību visi darba ņēmēji vienotajā tirgū neatkarīgi 
no uzņēmuma lieluma, kurā viņi strādā, kā arī no darba vietas vai darba līguma ir tiesīgi 
uz visaugstāko iespējamo aizsardzības līmeni;

21. aicina sistemātiski piemērot darba aizsardzības pasākumus un atzinīgi vērtē Eiropas 
Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) pamatnostādnes, kā arī 
8. punktu Komisijas paziņojumā pēc Komisijas Direktīvas (ES) 2020/739 par darba 
ņēmēju, kuri saistībā ar darbu tiek vai var tikt pakļauti SARS-CoV-2 iedarbībai, 
veselības un drošības profilaksi un aizsardzību prezentēšanas5; uzskata, ka šādas 
pamatnostādnes, tostarp rakstiskus norādījumus, vajadzētu tālāk pilnveidot, 
pamatojoties uz regulāru apspriešanos ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai tajās 
paredzētu koordinētu, aktuālu un efektīvu reaģēšanu gadījumā, ja nākotnē rastos 
pārrobežu draudi sabiedrības veselībai;

22. mudina dalībvalstis vairot informētību par darba aizsardzību un veikt visas 
nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu darba ņēmēju drošību un veselību, tostarp ar 

5 OV C 212, 26.6.2020., 8. lpp.
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pārbaudēm atbilstoši vajadzībai; arī uzskata, ka MVU, kuri nodarbina sezonas un 
pārrobežu darba ņēmējus, ir jāsaņem īpaša aizsardzība;

23. uzsver vajadzību nodrošināt veselības protokolu efektīvu un strauju īstenošanu, kā arī 
to, ka darba ņēmēji dažādās profesionālajās nozarēs tos piemēro, jo īpaši izmantojot 
apmācības darba vietā;

24. gaida Komisijas priekšlikumu par jaunu darba aizsardzības stratēģiju 2021.–
2027. gadam, kurā arī jāiekļauj redzējums par nāvējošu un smagu ar darbu saistītu 
traumu un slimību pilnīgu likvidēšanu; aicina Komisiju pārskatīt direktīvu par drošības 
un veselības aizsardzību darbā;

25. atzīst MVU īpašo situāciju attiecībā uz tiesību aktos noteikto veselības un drošības 
pasākumu īstenošanu uzņēmuma līmenī; uzsver, ka informētības veicināšana, labu 
prakšu apmaiņa, apspriešanās, lietotājiem noderīgi palīgi un tiešsaistes platformas ir 
ārkārtīgi svarīgas, lai palīdzētu MVU ievērot regulatīvās prasības; atzinīgi vērtē EU-
OSHA tiešsaistes interaktīvo riska novērtēšanu (OiRA), kā arī citus e-rīkus dalībvalstīs, 
kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību un negadījumu novēršanu, jo īpaši 
mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos;

26. aicina Komisiju nodrošināt, ka darba ņēmējiem ir tiesības uz informāciju, apspriešanos 
un līdzdalību, un arī iekļaut šo principu MVU stratēģijā; uzsver vajadzību jēgpilni 
iesaistīt darba ņēmējus un viņu pārstāvjus uzņēmuma līmenī, arī attiecībā uz lēmumiem 
par dekarbonizāciju un digitalizāciju; uzsver efektīva sociālā dialoga svarīgumu un 
vajadzību stiprināt sociālos partnerus, paplašināt darba koplīguma slēgšanas sarunu 
segumu un veikt pasākumus, lai veicinātu arodbiedrību un darba devēju apvienību 
augstu blīvumu jaunās MVU stratēģijas kontekstā;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis steidzami atbalstīt uzņēmumus, jo īpaši MVU, 
samazinot nevajadzīgu administratīvo slogu un atvieglojot viņu piekļuvi likviditātei; 
šajā ziņā atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku 
mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE); aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka 
MVU ir pieejamas alternatīvas finansēšanas iespējas, piemēram, kredītapvienības un 
privātā kapitāla ieguldītāji; aicina Atveseļošanas plāna ietvaros izveidot spēju 
veidošanas programmas, lai palīdzētu MVU, jo īpaši pašiem mazākajiem MVU, 
pielāgot savu darbību Covid-19 skartajiem tirgiem;

28. atzinīgi vērtē finansiālo atvieglojumu, ko Komisija sniedza darbvietu saglabāšanai, 
izmantojot SURE instrumentu, un uzskata, ka Bezdarba Eiropā pārapdrošināšanas 
shēma varētu būt vēl viens instruments, lai papildinātu taisnīgu pārkārtošanos uz aprites, 
klimatneitrālu un digitālu ekonomiku un sekmētu Eiropas ekonomikas un jo īpaši 
Eiropas MVU noturību; gaida Komisijas priekšlikumu, par ko šajā saistībā paziņojusi 
Komisijas priekšsēdētāja Ursula fon der Leyen;

29. uzsver, ka MVU un jaunuzņēmumiem paredzētajā politikā nedrīkst radīt iespējas apiet 
spēkā esošos noteikumus, samazināt darba ņēmēju un patērētāju aizsardzību vai 
palielināt uzņēmumu krāpniecības, noziedzīgu darbību un čaulas uzņēmumu risku; 
atgādina, ka Parlaments noraidīja pretrunīgi vērtēto Komisijas priekšlikumu par Eiropas 
pakalpojumu e-karti šajā saistībā;

30. uzsver, ka godīga konkurence ir viens no vienotā tirgus pamatprincipiem; brīdina, ka 
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pēc iespējas zemāku standartu noteikšana attiecībā uz nodarbinātību, sociālo 
nodrošinājumu un nodokļu sistēmas standartiem, tostarp izmantojot mākslīgi radītu 
kārtību, nekādā ziņā neatbilst godīgai konkurencei, kas balstīta uz kvalitāti un 
ilgtspējīgu attīstību; uzsver, ka par sociālo dempingu, pirmkārt un galvenokārt, maksā 
darba ņēmēji, patērētāji un tiesību aktus ievērojošie MVU;

31. uzsver, ka negodīga konkurence vienotajā tirgū kaitē uzņēmumiem, kas ievēro tiesību 
aktus, jo īpaši MVU; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt stingrus pasākumus, lai 
mazinātu negodīgu konkurenci, kas ietver nedeklarētu darbu; turklāt uzsver, ka būtu arī 
jārisina negodīgas konkurences problēma digitālajā ekonomikā;

32. uzskata, ka MVU paredzētajā nodokļu politikā būtu jāatbalsta ilgtspējīga attīstība un 
kvalitatīvu darbvietu radīšana;

33. uzsver, ka tādas progresīvas revolucionāras tehnoloģijas kā blokķēde, mākslīgais 
intelekts, mākoņdatošana un augstas veiktspējas datošana (HPC) var palielināt MVU 
konkurētspēju; uzsver vajadzību vairot informētību par lielisko potenciālu, kas ir uz 
mākslīgo intelektu balstītiem risinājumiem, un par riskiem, ko tie var radīt; uzsver 
vajadzību veikt pētījumus par mākslīgā intelekta izraisītajām pārmaiņām sabiedrībā; 
aicina ES atbalstīt digitālo un zaļo pārkārtošanos, ieguldot mākslīgajā intelektā, kas 
garantē principa "cilvēks vadībā" ievērošanu, mūžizglītībā, pārkvalificēšanās un 
prasmju pilnveides iniciatīvās, lai veicinātu digitālo pratību, koncentrējoties uz cilvēku, 
sociālo un padziļinātu digitālo prasmju apguvi MVU un kvalifikācijām nākotnes 
profesijām un nozarēm, kas radīsies pēc pārejas uz ilgtspējīgu, klimatneitrālu 
ekonomiku; uzsver vajadzību modernizēt arodizglītības un apmācību sistēmu un uzlabot 
kvalifikācijas, jo īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm; uzsver, ka prioritārā kārtā ir 
jānovērš neatbilstība starp prasmēm/kvalifikācijām un darba tirgus vajadzībām.

34. šajā nolūkā aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt, stiprināt un atbalstīt māceklības, lai 
atvieglotu jauniešu ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū; uzsver, ka, lai MVU būtu 
piemēroti vienotajam tirgum, būtiska nozīme ir uzņēmējdarbības izglītībai un 
apmācībai, kas uzlabo ar darījumdarbību saistītās zināšanas un prasmes; aicina pēc 
iespējas labāk izmantot Eiropas Sociālo fondu Plus, lai šīs problēmas risinātu;

35. šajā nolūkā uzsver iespējas pārvarēt prasmju un kvalifikāciju neatbilstību, labāk 
izmantojot pārrobežu darba tirgu;

36. uzskata, ka MVU kā pievilcīga darba devēja tēls, kas balstīts uz labiem darba un 
nodarbinātības apstākļiem, ir svarīga konkurences priekšrocība kvalificētu darbinieku 
piesaistīšanai; uzsver, ka ir svarīga uzņēmumā iegūta apmācība un izglītība;

37. uzsver, ka uzņēmējdarbība ir nozīmīgs veicinošais faktors gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai ekonomiskajai izaugsmei un konkurētspējai un spēcīgs instruments sociālās 
iekļaušanas veicināšanai; aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt un atbalstīt 
uzņēmējdarbības gara un uzņēmējdarbības prasmju veidošanu un atvieglot jaunu 
uzņēmējdarbības modeļu radīšanu MVU; turklāt aicina dalībvalstis izmantot turpmāko 
Eiropas Sociālo fondu Plus un jaunas iespējas ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļus prasmju veidošanā viedai specializācijai, rūpnieciskajam pārkārtošanās 
procesam un uzņēmējdarbībai;

38. uzsver, ka ir svarīgi veicināt uzņēmējdarbību, tostarp starp sievietēm un jauniešiem; 
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aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt un aktīvi atbalstīt sieviešu uzņēmējdarbību 
Eiropas un valstu līmenī, jo īpaši ar labāku piekļuvi finansējumam vai apmācībām, kā 
arī nodrošinot labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo sievietes ir viena no grupām, 
kas Covid-19 krīzē cieš visvairāk;

39. uzsver, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas visos profesiju un vadības 
līmeņos6, un atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas, kurās īpaša uzmanība vērsta uz iespēju 
sniegšanu sievietēm un dzimumu līdzsvara uzlabošanu Eiropas MVU ekosistēmā;

40. aicina likvidēt jebkādu ar vecumu vai dzimumu saistītu diskrimināciju darba samaksas 
ziņā un aicina dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi nodrošināt, ka 
visiem darba ņēmējiem ir tiesības uz pienācīgu atalgojumu, to nosakot vai nu 
koplīgumos, vai ar tiesību aktos paredzētu minimālo algu;

41. uzsver, ka MVU ir jāsniedz savs pienesums, lai pārvarētu dzimumu nodarbinātības, algu 
un pensiju atšķirību darba tirgū, cita starpā nodrošinot vai atbalstot silītes, aprūpētāju 
atvaļinājumus un elastīgu darba laiku aprūpētājiem, kā arī nodrošinot, ka par vienādu 
vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, un nodrošinot darba samaksas 
pārredzamību;

42. uzsver sociālās un uz solidaritāti balstītas ekonomikas nozīmīgumu, kurā nodarbināti 
vairāk nekā 11 miljoni cilvēku7; turklāt uzsver sociālās ekonomikas uzņēmumu un 
sociālās ietekmes ieguldījumu potenciālu atvieglot personu ar invaliditāti un citu 
neaizsargātu grupu iekļaušanu darba tirgū; uzsver vajadzību atbalstīt sociālus un uz 
solidaritāti balstītus uzņēmumus, radot labvēlīgu vidi to attīstībai; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veicināt sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu izveidi un darbu;

43. aicina Komisiju atzīt, veicināt un aizsargāt iekļaujošus MVU, lai darba tirgū pastāvīgi 
nodarbinātu personas ar invaliditāti; uzsver sociālās ekonomikas uzņēmumu un 
organizāciju iespējas atvieglot personu ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū; turklāt 
uzsver, ka ir svarīgi no Eiropas Sociālā fonda sniegt uz mērķi vērstu atbalstu sociālajai 
ekonomikai; atgādina, ka MVU, kurus vada neaizsargātas grupas, var būt grūtāk piekļūt 
finansējumam un var būt vajadzīgs īpašs atbalsts;

44. iesaka stiprināt uz MVU vērstu iniciatīvu apmaiņu, kuras ir apliecinājušas panākumus, 
un paraugprakšu apmaiņu starp dalībvalstīm; turklāt iesaka izveidot platformas 
apmaiņai starp MVU, kuri izstrādā inovatīvas transformatīvas tehnoloģijas; šajā saistībā 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu uzsākt "digitālo brīvprātīgo" programmu, lai 
prasmīgi jaunieši un pieredzējušāki veci cilvēki varētu dalīties savā digitālajā 
kompetencē ar tradicionāliem uzņēmumiem; uzsver, ka ir svarīgi sekmēt turpmāku 
sadarbību starp MVU, pētniecības iestādēm, universitātēm un izglītības jomu, lai 
nodrošinātu prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām;

45. aicina strauji īstenot Eiropas patentu, lai veicinātu MVU inovācijas potenciālu;

46. uzskata, ka jauna Eiropas MVU stratēģija var būt veiksmīga tikai ar integrētu 

6 ESAO/Eiropas Savienība (2019), "The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship", 
OECD Publishing, Parīze, pieejams: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-
entrepreneurs-2019_3ed84801-en. 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en
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stratēģisku plānošanu, apvienojot Eiropas dalībnieku resursus, reģionālās un vietējās 
iestādes, rūpnieciskās kopas, sociālos partnerus, universitātes un pētniecības grupas; 
šajā saistībā uzsver tādu atbalsta struktūru kā MVU tīklu, vienotu kontaktpunktu un 
reģionālās attīstības aģentūru, inovāciju kopu un jaunuzņēmumu konsultāciju dienestu 
lielo nozīmi vietējo un reģionālo vērtības ķēžu izveidē;

47. uzskata, ka novērst uzņēmumu bankrotēšanu ir būtiski svarīgi, lai saglabātu darbvietas 
un nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas atveseļošanu; uzskata, ka ES tāpēc būtu 
jāizstrādā un jānostiprina agrīnās brīdināšanas mehānismi, lai konstatētu grūtībās 
nonākušos uzņēmumus un palīdzētu tiem novērst maksātnespēju; uzskata, ka Eiropas 
finansējums un programmas būtu attiecīgi jāpārvirza;

48. atgādina, ka mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas spēcīgi skāra Covid-19 
krīze; uzsver, ka MVU, mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām bieži ir 
grūtības piekļūt dalībvalstu ieviestajiem palīdzības mehānismiem, jo īpaši saīsināta 
darba laika shēmām, kas ir būtiski svarīgas darbvietu aizsardzībai; šajā nolūkā atzinīgi 
vērtē neseno grozījumu pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, ļaujot 
dalībvalstīm sniegt publisko atbalstu visiem mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem; taču pauž bažas par valsts atbalsta nevienmērīgu sadalījumu; atgādina, ka 
valsts atbalstam nebūtu jāizraisa kropļojumi vienotajā tirgū;

49. aicina dalībvalstis izstrādāt aktīva darba tirgus politiku, sekmēt pētniecību un inovāciju, 
kā arī nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus un infrastruktūru, arī lai 
atbalstītu privātā sektora ieguldījumus MVU;

50. aicina Komisiju apsvērt vajadzību izveidot vienotu kontaktpunktu ar mērķi atbalstīt 
MVU starptautiskās darbības izvēršanu, piemēram, sniedzot informāciju par fondiem un 
dotācijām inovatīvu darījumdarbības produktu tehniskajai priekšizpētei un citu saistītu 
informāciju par starptautiskās darbības uzsākšanu;

51. uzsver, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ir nelabvēlīgi ietekmējusi MVU 
Eiropas Savienībā, jo īpaši tos, kuri ikdienā veic darījumus ar Apvienoto Karalisti; 
uzsver, ka jaunajā partnerībā ar Apvienoto Karalisti būtu jāpievērš īpaša uzmanība 
MVU īpašajai situācijai, un aicina ES un Apvienoto Karalisti tiekties vienkāršot 
prasības un ar muitas procedūrām saistītās formalitātes MVU, lai novērstu jebkādu 
papildu administratīvo slogu, un mudina abas puses izveidot MVU kontaktpunktus.
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IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par jaunu stratēģiju Eiropas MVU
(2020/2131(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Liesje Schreinemacher

IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā MVU ir Eiropas ekonomikas pamats un 99 % no visiem ES uzņēmumiem;

B. tā kā Eiropas MVU pašlaik saskaras ar vēl nepieredzētām problēmām, kuras radījusi 
Covid-19 krīze, kas apdraud šo uzņēmumu pastāvēšanu;

C. tā kā digitālo tehnoloģiju savā darbībā līdz šim ir sekmīgi integrējuši tikai 17 % MVU 
un tā kā digitalizācija ir izšķiroši svarīga spēcīgai ekonomikas izaugsmei un darbvietu 
radīšanai iekšējā tirgū,

1. atzinīgi vērtē MVU stratēģiju un piekrīt Komisijas viedoklim, ka MVU ir Eiropas 
ekonomikas pamats un ka tie ir būtiski svarīgi ES labklājībai;

2. uzskata, ka MVU stratēģijai būtu jāiet roku rokā ar Eiropas rūpniecības stratēģiju, un 
aicina Komisiju veikt turpmākus pasākumus, ņemot vērā no Covid-19 krīzes gūto 
pieredzi un ekonomikas atveseļošanas pasākumu kopumu, lai veicinātu ekonomikas 
izaugsmi un darbvietu radīšanu vienotajā tirgū;

3. mudina Komisiju turpināt atbalstīt ES MVU gan krīzes īstermiņa seku novēršanā, gan 
sarežģītu ilgtermiņa uzdevumu — tādu kā digitalizācija un pāreja uz ilgtspējīgāku 
iekšējo tirgu — risināšanā;

4. uzstāj, ka ilgtspējai arī turpmāk vajadzētu būt vienam no attiecīgo ES programmu 
pamatmērķiem, lai MVU varētu pilnībā izmantot ilgtspējīgas pārejas sniegtās 
priekšrocības konkurētspējas, izmaksu samazināšanas un darbvietu radīšanas ziņā;

5. uzsver, ka MVU stratēģijas īstenošanā galvenā uzmanība būtu jāpievērš atbalsta 
sniegšanai MVU, lai palīdzētu tiem saglabāt savu darbību, jo Covid-19 krīze ir devusi 
pamatīgu triecienu daudziem MVU un to lomai ES iedzīvotāju ikdienas dzīvē; šajā 
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sakarā uzskata, ka būtu lietderīgi vajadzības gadījumā atjaunināt minēto stratēģiju, lai 
ņemtu vērā pandēmijas ietekmi;

6. uzsver, ka krīzes laikā ir jāgarantē pirmās nepieciešamības preču un pakalpojumu brīva 
aprite iekšējā tirgū; aicina Komisiju ātri ierosināt jaunus instrumentus, lai izvairītos no 
jebkādiem iekšējā tirgus darbības traucējumiem turpmāku krīžu laikā, un ņemt vērā 
MVU īpašās vajadzības;

7. atzīmē, ka MVU darbības saglabāšana jau ir dalībvalstu individuālo politiku temats; 
tādēļ mudina nodrošināt, ka minētā stratēģija un politikas cita citu papildina, lai 
veicinātu stabilu un ilgstošu MVU atlabšanu;

8. atgādina, ka MVU jau pirms Covid-19 krīzes saskārās ar grūtībām, it īpaši finansējuma 
pieejamības ziņā, tostarp attiecībā uz vieglu piekļuvi pētniecības un attīstības 
līdzekļiem, tirgiem, tehniskajam atbalstam un informācijai; tādēļ prasa palielināt 
atbalstu šajās jomās, piemēram, pastiprinot vienas pieturas aģentūras un racionalizējot 
un padarot viegli pieejamas regulatīvās un administratīvās procedūras; šajā sakarā 
uzsver, ka ir svarīgi pieņemt vērienīgu stratēģiju, lai nodrošinātu, ka MVU var atgūties 
un attīstīt savu darbību;

9. uzsver, ka būtu jāveic arī pasākumi, lai novērstu uzņēmumu slēgšanu, izvērtētu un 
atjaunotu pārrautas piegādes un vērtības ķēdes, atbalstītu MVU darbības paplašināšanu 
un pastiprinātu to pārrobežu darbības nolūkā maksimāli palielināt potenciālos vienotā 
tirgus sniegtos labumus;

10. prasa sinhronizēt visus finanšu instrumentus, kuru mērķis ir atbalstīt MVU iekšējā tirgū; 
uzstāj, ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) ir jāpastiprina programmas, kas ir 
izšķiroši svarīgas MVU konkurētspējai, attīstībai un noturībai krīzes situācijā, lai 
tādējādi garantētu nepieciešamo finansējuma līmeni; aicina Eiropas Investīciju banku 
turpināt sniegt atbalstu MVU, it īpaši ilgtspējīga finansējuma pieejas ietvaros;

11. norāda uz pievienoto vērtību, ko ES DFS nodrošina MVU sniegtā atbalsta ziņā, it īpaši 
attiecībā uz Vienotā tirgus programmu, programmām InvestEU, "Digitālā Eiropa" un 
"Apvārsnis Eiropa" un citām programmām; uzskata, ka Vienotā tirgus programmas 
MVU sadaļā būtu jāsaglabā Parlamenta nostājas vērienīguma pakāpe, un tādēļ uzsver, 
ka ir svarīgi ātri pieņemt DFS un instrumentu Next Generation EU;

12. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas identificēto darbību sarakstā ir iekļauta darbība, kas 
attiecas uz pasākumiem, kuru mērķis ir radīt mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MMVU) labvēlīgu vidi; atzīmē, ka paaudžu nomaiņas 
veicināšana tradicionālajos amatniecības uzņēmumos, no kuriem dažiem draud 
izzušana, ne tikai var būt efektīvs veids, kā veicināt iniciatīvas uzņemšanos patstāvīgas 
uzņēmējdarbības sākšanā, bet arī ir līdzeklis, kā popularizēt Eiropas amatniecības jomas 
zināšanu, tradīciju un prasmju mantojumu; norāda, ka būtu lietderīgi stimulēt vairākas 
paaudzes aptverošus projektus, kas varētu apvienot amatniecības tradīciju ar 
digitalizāciju, iesaistot jauniešus apmācības beigās;

13. atzīmē, ka uz MMVU būtu attiecināmi pienākumi, kas ir samērīgi, ņemot vērā to 
īpatnības un nozarei raksturīgās iezīmes; mudina Komisiju veikt stingrus izpildes 
nodrošināšanas pasākumus, lai ierobežotu tirgus sadrumstalotību, likvidētu nepamatotus 
tirgus šķēršļus un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izmantojot visus 
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pieejamos instrumentus un struktūras, piemēram, MVU sūtņu tīklu un Regulējuma 
kontroles padomi, nolūkā samazināt izmaksas un stiprināt MVU darbības;

14. uzsver, ka MVU īpaši apgrūtinošs ir pārmērīgs regulējums; tādēļ uzskata — lai 
sasniegtu MVU stratēģijas mērķus, lielāka uzmanība jāpievērš ikvienas jaunas 
regulatīvās iniciatīvas samērīgumam;

15. prasa izstrādāt ceļvedi administratīvā sloga samērīgai samazināšanai, lai palielinātu 
MVU investēšanas potenciālu un paātrinātu ekonomikas atveseļošanu ES; ceļvedī būtu 
jāiekļauj šādi elementi: 

– MVU pārrobežu darbības atbalstīšana, tādējādi pilnībā izmantojot iekšējā tirgus 
sniegtos ieguvumus;

– izaugsmes veicināšana;

– ietekmes novērtēšanas agrīnā posmā veiktu MVU testu efektīva izmantošana, lai 
analizētu tiesību aktu priekšlikumu ekonomisko ietekmi, tostarp atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas;

16. uzstāj, ka MVU būtu jāsaņem mērķtiecīgs atbalsts, proti, tehniskais, administratīvais un 
atbalsts prasmju jomā, ES tiesiskā regulējuma īstenošanā, lai nodrošinātu atbilstību 
vienotā tirgus noteikumiem; 

17. atzīst pagaidu regulējuma valsts atbalsta pasākumiem lietderību un atzinīgi vērtē tajā 
nesen izdarīto grozījumu, kas ļauj dalībvalstīm sniegt valsts atbalstu visiem MMVU; 
tomēr starplaikā aicina Komisiju nodrošināt, ka attiecībā uz valsts atbalstu apstiprinātie 
pagaidu regulējumi vidēji ilgā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci un līdz ar to negatīvi 
neietekmē MVU, kas ir galvenie saņēmēji;

18. uzsver, ka izšķiroši svarīga loma ir datiem, kā arī tehnoloģijas nodošanai no 
akadēmiskajām aprindām MVU, kas ir enerģijas avots digitālajai ekonomikai; norāda, 
ka pastāv tirgus nelīdzsvarotība un šķēršļi datu pieejamībai, kas negatīvi ietekmē MVU 
konkurētspēju, un uzsver, ka MVU ir jāsaņem taisnīga daļa no to radīto datu pievienotās 
vērtības un ka nediskriminējoša piekļuve datiem ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu digitālā 
ziņā vienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū; šajā sakarā atzinīgi vērtē Eiropas 
datu stratēģiju; atbalsta Komisijas centienus veicināt sadarbspēju un izveidot Eiropas 
datu telpas uzticamai un drošai nepersondatu apmaiņai, lai palielinātu datu plūsmas 
starp uzņēmumiem, attiecīgajām ieinteresētajām personām un publisko sektoru; uzsver, 
ka liela nozīme ir atvērtajiem datiem un zināšanu apmaiņai, izmantojot MVU paredzētas 
atvērtās tehnoloģijas un pilnībā ievērojot piemērojamos tiesību aktus;

19. norāda uz nepieciešamību atvieglot MVU piekļuvi mākslīgajam intelektam un tā 
izmantošanu atbilstoši nākotnes ētikas un atbildības satvaram, veicinot MVU pārrobežu 
mākslīgā intelekta apvienību izveidi stratēģiskās vērtības ķēdēs iekšējā tirgū, kā arī 
veicinot investēšanu nākamās paaudzes standartos, rīkos un infrastruktūras objektos 
datu glabāšanai un apstrādei; norāda, ka ir svarīgi nodrošināt MVU piekļuvi IKT 
standartiem un informētību par tiem, lai veicinātu inovāciju un sniegtu vajadzībām 
piemērotākus digitālos risinājumus;

20. norāda, ka MVU saskaras ar grūtībām savu intelektuālā īpašuma tiesību aizsargāšanā un 



PE653.858v02-00 42/73 RR\1219652LV.docx

LV

sevis aizsargāšanā pret agresīvu tiesvedību patentu jomā, kas var apdraudēt to attīstību; 
aicina Komisiju uzlabot informētību par intelektuālo īpašumu, vairāk izmantot ārējas 
konsultācijas un panākt pienācīgu izpildes nodrošināšanu;

21. uzsver, ka digitalizācija MVU sniedz daudz ieguvumu, piemēram, jaunas iespējas 
piedāvāt digitālos pakalpojumus vai produktus un to piekļuves tirgum paplašināšanos; 
norāda, ka MVU arvien vairāk tiek pakļauti spiedienam atbilstoši pielāgot savus 
uzņēmējdarbības modeļus un ieviest nepieciešamās digitālās tehnoloģijas, lai saglabātu 
konkurētspēju un piesaistītu patērētājus;

22. uzsver, ka MVU un it īpaši jaunuzņēmumiem ir milzīgs izaugsmes potenciāls tādās 
jaunās digitālajās nozarēs kā mākslīgais intelekts, lietu internets un robotika, taču 
vienlaikus uzsver — lai MVU varētu sekmīgi veikt digitālo pārveidi, tie ir pienācīgi 
jāatbalsta un tiem ir jābūt pieejamiem pietiekamiem finanšu līdzekļiem un atbilstošai 
infrastruktūrai;

23. uzsver, ka e-komercija piedāvā MVU iespēju piekļūt jauniem patērētājiem un tirgiem; 
šajā sakarā uzsver tādu tiesību aktu kā Regula par attiecībām starp platformām un 
uzņēmumiem pievienoto vērtību un prasa to ātri īstenot un nodrošināt tās ievērošanu;

24. brīdina, ka e-komercijā joprojām pastāv negodīgas konkurences risks, arī tāpēc, ka ES 
patērētājiem paredzētās tiešsaistes tirdzniecības vietās ir sastopami prasībām 
neatbilstoši, nelikumīgi vai nedroši produkti;

25. uzsver, ka Eiropas Savienībā joprojām nav atrisināts MVU vienlīdzīgas piekļuves 
investīcijām jautājums, jo dažās dalībvalstīs pastāv lielākas grūtības piekļūt 
finansējumam, un tas rada atšķirības MVU konkurētspējā vienotajā tirgū; aicina 
Komisiju novērst šīs atšķirības finansējuma pieejamības ziņā — vienlaikus neapdraudot 
prudenciālo prasību nozīmi —, lai MVU nodrošinātu arvien vienlīdzīgākus konkurences 
apstākļus;

26. mudina dalībvalstis MVU draudzīgā veidā ieviest vienoto digitālo vārteju, cieši 
sadarbojoties ar reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī ar citām dalībvalstīm un 
nodrošinot vieglu digitālu piekļuvi informācijai, procedūrām, palīdzībai un 
pakalpojumiem, kas saistīti ar pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanu, tostarp 
konsultācijām par publisko iepirkumu un finansējuma avotiem;

27. norāda, ka vairs nedrīkst atlikt šajā sakarā veicamus steidzamus pasākumus, tādus kā 
pasākumi, kas saistīti ar attiecību starp valsts iestādēm un uzņēmumiem paplašinātu 
digitalizāciju un ar valsts datubāzu sadarbspēju;

28. atzinīgi vērtē MVU sūtņu tīklu, kas dod iespēju turpmākajos tiesību aktos labāk ņemt 
vērā galalietotāju; tomēr ierosina kritiski izvērtēt sūtņu iecelšanas procesu un to tīkla 
darbību, lai pievērstos iespējamo trūkumu novēršanai un nodrošinātu tā efektīvu darbību 
visās dalībvalstīs, veicot pastāvīgu koordinēšanu ar attiecīgajām uzņēmumu apvienībām 
un ieinteresētajām personām;

29. uzsver nepieciešamību izmantot Eiropas publiskā iepirkuma GovTech platformu (ES 
GovTech), lai rūpīgi uzraudzītu MVU iesaisti iepirkuma problēmu risināšanā visā ES, 
sniedzot norādījumus turpmākās labas prakses un augstāku likumdošanas standartu 
formulēšanā;
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30. aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk sākt Eiropas GovTech iniciatīvu, lai veicinātu 
paraugpraksi sinerģijas efekta starp valdību, jaunuzņēmumiem un digitālās jomas MVU 
radīšanā un lai vairākām dalībvalstīm atvieglotu tāda pārrobežu instrumenta 
izmantošanu, kurš veicina Eiropas digitālās jomas MVU vienlīdzīgu piekļuvi tirgum;

31. aicina Komisiju un dalībvalstis vienkāršot iepirkuma konkursa procedūras, izmantojot 
Komisijas jauno norādījumu elastīgumu pašreizējā ES publiskā iepirkuma regulējuma 
ietvaros, un uzlabot MVU iespējas vienotajā tirgū, piemēram, iespēju sadalīt iepirkumu 
mazākās daļās un racionalizēt administratīvās procedūras, kā arī izmantojot digitālos 
rīkus un platformas valsts un pārrobežu iepirkuma paplašināšanai;

32. uzsver, ka ilgtspējīgs publiskais iepirkums kā stratēģisks instruments var veicināt 
ilgtspējīgu ražošanas un patēriņa modeļu izmantošanu; šajā sakarā mudina iepirkuma 
procesā izmantot ekonomiskos, sociālos un vides kritērijus, pilnībā ievērojot 
piemērojamos tiesību aktus, un uzsver, ka MVU ir nepieciešams pienācīgs atbalsts, lai 
virzītu uz priekšu šo pāreju;

33. atzīmē — tā kā kopējie iepirkuma izdevumi ES sasniedz 14 % no visu dalībvalstu 
kopējā IKP, MVU dalības līmeņa palielināšana konkursos sniedz tiem būtisku 
finansējuma iespēju; uzsver — lai sasniegtu šo mērķi, ir jāizmanto jaunas iepirkuma 
metodikas un instrumenti to ieviešanai praksē, pēc iespējas labāk izmantojot pašreizējos 
ES publiskā iepirkuma tiesību aktus un elastīgumu, kas jau paredzēts šī regulējuma 
ietvaros;

34. uzsver, ka ir ļoti svarīgi Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu padarīt 
pieejamāku MVU; prasa izveidot digitālos instrumentus, piemēram, platformas, lai 
uzlabotu MVU piekļuvi attiecīgajai informācijai par publisko iepirkumu;

35. uzsver, ka kavētie maksājumi ir bijuši par iemeslu ceturtajai daļai no visiem MVU 
bankrota gadījumiem Eiropas Savienībā; mudina Komisiju ātri paredzēt stingrus 
uzraudzības un izpildes nodrošināšanas instrumentus attiecībā uz Maksājumu kavējumu 
direktīvu1 un veikt attiecīgus saistošus pasākumus pašreizējā regulējuma 
pastiprināšanai, lai nodrošinātu un veicinātu tūlītēju maksājumu veikšanu kā normu visā 
vienotajā tirgū, it īpaši attiecībā uz darījumiem starp valdību un uzņēmumiem; aicina 
ES, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes rādīt labu piemēru, savlaicīgi 
norēķinoties ar MVU; šajā sakarā mudina aktīvi izmantot pārkāpuma procedūru 
gadījumos, kad minētā direktīva netiek pienācīgi īstenota.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīva 2011/7/ES par maksājumu kavējumu 
novēršanu komercdarījumos, OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.
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TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par jaunu stratēģiju Eiropas MVU
(2020/2131(INI))

Atzinuma sagatavotājs: João Ferreira

IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā COVID-19 uzliesmojums visvairāk ir skāris transporta un tūrisma nozaru 
mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MMVU) un jaunuzņēmumus un 
ievērojams skaits šo uzņēmumu atrodas uz maksātnespējas sliekšņa sakarā ar 
mobilitātes ierobežojumiem, veselības aizsardzības protokoliem viesmīlības iestādēs un 
attiecīgi samazināto pieprasījumu pēc pasažieru pārvadāšanas pakalpojumiem; tā kā 
pašreizējie apstākļi nosaka arī Eiropas tūrisma politiku, kuras atbalstam nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā ir paredzēta budžeta pozīcija, kā arī nepieciešamību pēc 
steidzamiem un novatoriskiem pasākumiem, izvirzot transporta nozari ekonomikas ātras 
atveseļošanas centrā; tā kā transports un tūrisms ir nozares, kuras ietekmē vides 
stāvokli; tā kā MVU un jaunuzņēmumu darbībai būs izšķiroša nozīme pārkārtošanās 
procesā uz ilgtspējīgu transportu un tūrismu;

B. tā kā MVU gan valsts, gan ES līmenī ir vienlaikus ļoti sarežģīti un neviendabīgi, ņemot 
vērā to lielumu un ļoti dažādās darbības jomas, kuras tie aptver, turklāt katrs ir ar 
savu — un reizēm ļoti atšķirīgu — dinamiku, jo īpaši tiem raksturīgo ekonomisko, 
finanšu, sociālo vai pat politisko dinamiku; tā kā transporta un tūrisma nozarē MVU ir 
jāsaglabā vienlīdzīgi konkurences apstākļi;

C. tā kā transporta un tūrisma nozarē strādājošo MVU skaits ir palielinājies attiecīgi līdz 
vienam un diviem miljoniem, nodrošinot kopumā vairāk nekā 16 miljonus darbvietu; tā 
kā MVU veido lielāko daļu transporta nozares uzņēmumu un tādējādi tiem ir 
vislielākais potenciāls darbvietu radīšanā un ekonomikas progresa stimulēšanā;

D. tā kā transporta nozare ir stratēģiski svarīga dalībvalstu un ES attīstībai, to 
ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, ekonomikas darbībai un iedzīvotāju 
mobilitātei; tā kā MVU šajās nozarēs saskaras ar vairākiem darbības ierobežojumiem, 
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tostarp sākot no nodevām vai atbalsta infrastruktūras trūkuma; tā kā ir svarīgi nodrošināt 
birokrātijas samazināšanu mikrouzņēmumu un MVU darbībā un visu to jauno ES 
tiesību aktu īstenošanas novērtējumu, kuriem ir negatīva ietekme vai kuri nesamērīgi 
kavē mikrouzņēmumu un MVU darbību iekšējā transporta tirgū;

E. tā kā tūrisma nozarei ir būtiska nozīme vairāku dalībvalstu ekonomikā; tā kā šai nozarei 
ir sezonāls raksturs un to varētu sekmēt kopēja ES pieeja un politika;

F. tā kā pēc Covid-19 uzliesmojuma dalībvalstīm ir jānodrošina nepieciešamais atbalsts, 
ko tās var sniegt saviem MVU, jo īpaši izmantojot valsts atbalsta noteikumu elastīgumu 
un nesaasinot pastāvošos konkurences traucējumus starp dažādu valstu MVU vienotajā 
tirgū; tā kā administratīvo procedūru sarežģītība un pārmērīga regulēšana varētu radīt 
slogu MVU;

G. tā kā pārliecinošs MVU vairākums ir atkarīgs no banku sektora finansējuma; tā kā 
banku nozarē ir nepieciešams pilnveidot klientu prasības, lai nodrošinātu MVU vieglāku 
piekļuvi finansējumam; tā kā, neraugoties uz atšķirībām starp dalībvalstīm, Eiropas 
konkurētspēja kopumā atpaliek no citām attīstītajām pasaules tautsaimniecībām, 
apdraudot Eiropas potenciālu bagātības un labklājības radīšanā; tā kā lielākās daļas 
MVU dzīvotspēju nodrošina valstu tirgi, kuros tie īsteno savu darbību;

H. tā kā daudzus transporta nozaru MVU, piemēram, tos, kas nodrošina aktīvu 
pārvietošanos pilsētā, pasažieru pārvadājumus un tūrisma pakalpojumus, ir nopietni 
skārusi ierobežota digitālo platformu skaita dominēšana tirgū; tā kā digitalizācija un 
tiešsaistes platformas rada gan lielus izaicinājumus, gan iespējas Eiropas MVU un tām 
ir svarīga nozīme to komerciālo panākumu veicināšanā, radot nodarbinātības un 
izaugsmes iespējas, uzlabojot darbības efektivitāti, nodrošinot datu drošību un labāk 
sasniedzot patērētājus,

1. norāda, ka Covid-19 krīze ir apliecinājusi transporta nozarē strādājošo MVU nozīmi 
ekonomikā un uzņēmējdarbībā, ņemot vērā to, cik svarīga nozīme ir bijusi 
nepārtrauktam kravu transportam, nodrošinot dažādu preču piegādes ķēžu ātru un 
netraucētu darbību, kā arī darbinieku pārvadāšanai galvenajās nozarēs; uzsver, ka MVU 
tūrisma nozarē saskaras ar nepieredzētām grūtībām, tostarp ar nopietnu likviditātes 
krīzi, ko izraisījusi neilgtspējīga naudas plūsma, ieņēmumu situācija un pasažieru 
uzvedība pēc Covid-19 uzliesmojuma; aicina Komisiju pieņemt pārskatītu stratēģiju 
attiecībā uz Eiropas MVU, ņemot vērā Covid-19 ietekmi, nepārtraukti mainīgās prasības 
attiecībā uz veselību un drošību, iekšējā tirgus darbību un vietējās, reģionālās un valsts 
vajadzības, vienlaikus stiprinot un stimulējot uzņēmumus; atzīst jaunās rūpniecības 
politikas ieguldījumu dalībvalstu rūpniecības nozaru atjaunošanā; atzinīgi vērtē 
Komisijas apņemšanos ieviest principu "viens pieņemts — viens atcelts" kā pirmo soli, 
lai apturētu jaunu noteikumu plūsmu, taču atgādina, ka ar to tiek tikai saglabāts 
pašreizējais stāvoklis, kas nav pietiekams mērķis;

2. uzsver, cik svarīgs ir dalībvalstu un ES atbalsts grūtībās nonākušajiem MVU, 
nodrošinot to darbības turpināšanu, darbvietu saglabāšanu un radīšanu, kā arī ienākumu 
aizsardzību, vienlaikus ievērojot darba ņēmēju tiesības; aicina izstrādāt ceļvedi 
administratīvo izmaksu un sloga samazināšanai vismaz par 30 % un atvieglot MVU 
piekļuvi finansējumam, veicinot ieguldījumus stratēģisko vērtību ķēdēs; aicina 
Komisiju, dalībvalstis un pašvaldības noteikt uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju 
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par svarīgākajām prioritātēm savā politiskajā darba kārtībā; uzsver nepieciešamību 
palielināt atbalstu šo nozaru MVU ES līmenī; aicina Komisiju izvirzīt konkrētas 
atveseļošanas iniciatīvas; turklāt mudina Komisiju kopā ar dalībvalstīm, pilsētām vai 
reģionālajām pašvaldībām apsvērt līdzfinansējuma shēmas, piemēram, kuponu vai 
atlaižu nodrošināšanu tūristu vajadzībām, lai palielinātu tūrisma izdevumus mazākos, 
vietējos uzņēmumos no tūrisma atkarīgajos reģionos; aicina Komisiju papildus jau 
paziņotajiem pasākumiem, tostarp finansējumam un kapitalizācijai, uzraudzīt attīstību 
un novērtēt ārkārtas un nozarei pielāgota atbalsta iespējas, līdz tūristu un transporta 
plūsma būs atgriezusies pirms pandēmijas līmenī; uzskata, ka šim atbalstam jābūt 
vērstam arī uz uzņēmuma darbību vidusposma modernizāciju un veicināšanu ar mērķi 
saskaņot tās ar jaunākajiem ES klimata un vides mērķiem, kā arī citiem standartiem, 
piemēram, darba apstākļiem; aicina izveidot rīcības plānu, lai garantētu tādu transporta 
darbību funkcionēšanu, kas vērstas uz reaģēšanu uz nākotnes krīzēm, kuras varētu skart 
transporta un tūrisma nozari, un tādējādi nodrošināt juridisko noteiktību uzņēmumiem 
un iedzīvotājiem, palielinot uzņēmumu ilgtspēju un konkurētspēju, kā arī ņemot vērā 
pievienoto vērtību, ko tās sniedz ES tautsaimniecībai;

3. vērš uzmanību uz to, ka jaunais ES atveseļošanas plāns nav pieejams daudziem MVU, 
kuri cieš no pandēmijas sekām; aicina ES aktīvāk iesaistīties, lai palielinātu finansējumu 
MVU maksātspējas, kā arī darbvietu, atalgojuma un darba ņēmēju tiesību atbalstam un 
pārmērīgu parādsaistību kaitīgās ietekmes ierobežošanai; uzskata, ka dalībvalstīm ir 
jāizpēta iespējamie pasākumi, piemēram, nodokļu atvieglojumi, bankas aizdevuma 
atmaksas pagaidu atlikšana un risinājumi, lai segtu pakalpojumu sniedzējiem radušos 
riskus līdz tūrisma un transporta plūsmu atjaunošanai;

4. uzskata, ka MVU un jaunuzņēmumu pārveide un vienmērīga darbība ilgtspējīga 
transporta un ilgtspējīga tūrisma nozarēs veicinās atveseļošanu un noturību laikā pēc 
Covid-19 krīzes, proti, radot pastāvīgas kvalitatīvas darbvietas un izmantojot dalībvalstu 
paraugprakses apmaiņu un koordinēšanu; aicina šo pāreju saskaņot ar ES klimata un 
vides mērķiem;

5. uzskata, ka "MVU stratēģijas ilgtspējīgai un digitālai Eiropai" mērķiem jābūt vērstiem 
ne tikai uz MVU līdzdalību "svarīgos projektos visas Eiropas interesēs", bet to 
īstenošanā jāapsver arī iespēja līdzfinansēt vietējās vai reģionālās shēmas politikas 
veidošanas procesā, piemērojot principu "vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem" 
un pilnībā piemērojot MVU testu ietekmes novērtējumos, brīdinot arī par gadījumiem, 
kad politiskie priekšlikumi var novest pie ražošanas ārpakalpojuma, vienlaikus atzīstot 
valsts autonomiju; turklāt uzskata, ka mērķi ir jāsasniedz, izmantojot ilgtermiņa un uz 
izaugsmi vērstu politiku, kas veicina Eiropas MVU konkurētspēju, un to īstenošanai 
pilnībā jāpiešķir tiešs finansiāls atbalsts un citi resursi, lai dalībvalstis varētu veicināt 
MVU pāreju uz ilgtspēju un digitalizāciju, kas ir īpaši svarīga mazāk attīstītajām valstīm 
un reģioniem, tostarp tālākajiem, salu un nomaļajiem reģioniem, saistībā ar jauno 
daudzgadu finanšu shēmu un jo īpaši kohēzijas politiku; uzstāj, ka ir svarīgi sniegt 
atbalstu MVU nozares darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanai, īpašu uzmanību 
pievēršot digitālajām prasmēm, finanšu izglītībai un novatoriskām tehnoloģijām, kā arī 
novēršot atšķirības, ar kurām saskaras sievietes šajā jomā; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt labāku piekļuvi publiskajam iepirkumam, vienkāršojot procedūras; pauž 
bažas par grūtībām piekļūt Eiropas Investīciju bankas (EIB) finansējumam, ar kurām 
saskaras lielākā daļa MVU, īpaši MVU ar ierobežotu kapitalizāciju, un aicina pielāgot 
nosacījumus attiecībā uz piekļuvi EIB finansējumam, ņemot vērā MVU reālos apstākļus 
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dažādās dalībvalstīs; turklāt uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt sinerģijas un papildināmību 
starp esošajiem finansēšanas risinājumiem, kā arī vienkāršot procedūras un samazināt 
saņēmēju administratīvo slogu un izmaksas;

6. uzsver, ka ES MVU stratēģijas mērķiem jābūt saskaņotiem ar to reālo īpatsvaru 
ekonomikā un strukturālajām nepilnībām, kā arī pienācīgas nodarbinātības un darba 
apstākļiem dažādās darbības nozarēs; uzsver nepieciešamību ieviest pasākumus 
konkurētspējas nodrošināšanai aprites ekonomikā un vides mērķu sasniegšanai, kas 
noteikti Eiropas zaļajā kursā un Parīzes nolīgumā; aicina nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus MVU, jo īpaši attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem ar nozīmīgu 
stāvokli tirgū, ņemot vērā arī lielo uzņēmumu kā MVU piegādātāju un/vai klientu spējas 
aizstāvēt savas intereses;

7. aicina stimulēt finanšu iestādes, tostarp valsts un privātās bankas, un stiprināt valsts 
iestāžu spējas atbalstīt MVU vietējā, reģionālā, valsts vai ES līmenī; jo īpaši attiecībā uz 
mikrouzņēmumiem uzskata, ka šīm publiskajām struktūrām, cita starpā, būtu jāpiedalās 
vadītāju un personāla apmācības programmu izstrādē un īstenošanā organizatoriskās, 
tehnoloģiskās un komerciālās vadības jomā; aicina nodrošināt MVU labu pārstāvību 
sabiedriskās apspriešanas procesā, lai to viedokļi tiktu pienācīgi un atbilstoši apkopoti, 
analizēti un pārstāvēti ietekmes novērtējumos; aicina uzlabot to instrumentu efektivitāti, 
kas paredzēti, lai palīdzētu MVU tikt galā ar negodīgiem vai diskriminējošiem 
noteikumiem un lēmumiem, un palielināt MVU izpratni par šādu problēmu risināšanas 
mehānismu pieejamību; norāda, ka jo īpaši ir nepieciešams sekmēt izpratnes veidošanu, 
jo saskaņā ar dažās ES valstīs veiktajām aptaujām tikai 15 % uzņēmumu ir informēti par 
SOLVIT un daudz mazāk uzņēmumu ir nolēmuši to izmantot;

8. norāda, ka tā dēvētās digitālās platformas tiek regulētas valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī; uzsver nepieciešamību novērst negodīgu konkurenci un nodrošināt juridisko 
noteiktību uzņēmumiem un klientiem, kā arī darba ņēmēju tiesību un lietotāju drošības 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Komisijas nesen uzsākto sabiedrisko apspriešanu par digitālo 
pakalpojumu tiesību aktu; ar interesi gaida patlaban veiktā Komisijas pētījuma par 
īstermiņa īres ietekmi publicēšanu; uzsver vajadzību pēc īpašiem pasākumiem, lai 
modernizētu sabiedriskā transporta pakalpojumus (piemēram, taksometru vai autobusu 
nozarēs) un virzītos uz viedu un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās;

9. uzskata, ka datu izmantošanai transporta nozarē būs svarīga nozīme, veicinot datu 
koplietošanu, uzlabojot datu kvalitāti un veicinot datu savietojamību, tādējādi sekmējot 
inovāciju nozarē un uzlabojot tās konkurētspēju visā pasaulē; aicina piešķirt atbilstošu 
finansējumu, lai šajā ziņā nodrošinātu atbilstību MVU ieguldījumu vajadzībām;

10. norāda uz digitalizācijas un tiešsaistes platformu potenciālu, lai radītu labākas un 
pievilcīgākas iespējas sievietēm; aicina izstrādāt rīcības plānu, lai pilnībā izmantotu 
sieviešu uzņēmējdarbības potenciālu un veicinātu sieviešu nodarbinātību tūrisma un 
transporta nozares MVU;

11. uzsver dažu Eiropas pilsētu centienus risināt jautājumu par īstermiņa īres negatīvo 
ietekmi saistībā ar tiesībām uz mājokli un ar interesi gaida Komisijas pašlaik veiktā 
pētījuma secinājumus, cerot saskaņot uzņēmējdarbību ar sabiedrības interesēm, jo īpaši 
attiecībā uz MVU.
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par jaunu stratēģiju Eiropas MVU
(2020/2131(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Pina Picierno

IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu "MVU stratēģija ilgtspējīgai un 
digitālai Eiropai" (COM(2020) 103),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "Stratēģija "No lauka līdz 
galdam". Taisnīgas, veselības un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā" 
(COM(2020) 381),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu "ES Biodaudzveidības 
stratēģija 2030. gadam" (COM(2020) 380),

A. tā kā Eiropas 25 miljoni mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) nodarbina apmēram 
100 miljonus cilvēku un tā kā to produkcija sastāda vairāk nekā pusi no ES IKP; tā kā 
tie ir viens no Eiropas sociālajiem un ekonomiskajiem balstiem, piemēram, reģionu 
attīstības, plānošanas un kohēzijas jomā lauku apvidos un citur;

B. tā kā saskaņā ar Komisijas datiem 2017. gadā Eiropas Savienībā bija 
22 000 lauksaimniecības kooperatīvu un 289 000 pārtikas un dzērienu ražošanas 
uzņēmumu, no kuriem 90 % — MVU, un daudzi no tiem darbojas lauku apvidos; tā kā 
šiem uzņēmumiem ir būtiska nozīme lauku ekonomikā;

C. tā kā Eiropas zaļais kurss ir saistīts ar plaša mēroga pārveides rīcībpolitiku, kas skar 
lauksaimniekus un citus ekonomikas dalībniekus lauku apvidos, cita starpā ar stratēģiju 
"No lauka līdz galdam", kā arī ar biodaudzveidības stratēģijām, un tā veiksmīga 
īstenošana lielā mērā būs atkarīga no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) un 
dalībvalstu stratēģisko plānu saskaņotības ar attiecīgajiem stratēģiju mērķiem; tā kā 
MVU ir būtiska nozīme zaļā kursa mērķu sasniegšanā;

D. tā kā Covid-19 krīze ir parādījusi nedrošo finansiālo stāvokli, kādā atrodas MVU, no 
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kuriem daudzi neatgūsies sakarā ar ieviestajiem ierobežojumiem, kas visvairāk 
ietekmējuši pārdošanas rādītājus viesnīcu, restorānu un kafejnīcu nozares uzņēmumiem 
un trešām valstīm;

E. tā kā MVU vissmagāk skārusi sabiedrības veselības krīze, kas daudziem no tiem likusi 
pārtraukt darījumdarbību;

F. tā kā ES ir tradicionāli atbalstījusi ģimenes lauku saimniecības, kas parasti ir MVU, un 
vēlas tās atbalstīt arī turpmāk; tā kā stratēģija "No lauka līdz galdam" ir vērsta arī uz 
šādām saimniecībām,

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā "No lauka līdz galdam" ir ņemta vērā MVU daudzveidība 
uzņēmējdarbības modeļu, lieluma, vecuma un uzņēmējdarbības profila ziņā; uzsver, ka 
stratēģijā jāņem vērā to ekonomiskā un sociālā ietekme uz jomām vai nozarēm, kurās tie 
darbojas;

2. atgādina, ka pārtikas ražošana un pārstrāde ir ļoti svarīga nozare, kurā būtiska loma ir 
MVU, un ka šai nozarei būs izšķiroši svarīga nozīme atveseļošanas no Covid-19 
periodā; uzsver, ka atveseļošanās, kuras pamatā ir Eiropas zaļais kurss un digitālā 
pārkārtošanās, ir iespēja paātrināt zaļo un digitālo pārveidi un izmantot tās 
priekšrocības; uzskata, ka Covid-19 pandēmija ir atklājusi vajadzību pēc sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem, piemēram, mazapjoma pārtikas izplatītājiem, un 
nepieciešamību atbalstīt tos uzņēmumus, kas darbojas veselības aprūpes un transporta 
nozarē; uzskata, ka pandēmija ir arī uzsvērusi nepieciešamību pievērst īpašu uzmanību 
tam, ka jāatbalsta lauku tūrisma darbība, ko veic MVU, atveseļošanas plānā paredzot 
īpašu finansējumu ar mērķi atbalstīt lauku tūrisma uzņēmumus un palīdzēt tiem pārvarēt 
krīzes sekas; šajā sakarā uzsver MVU, kas darbojas lauksaimniecības nozarē, spēju 
pielāgoties tirgus vajadzībām; norāda uz trūkumiem zaļo joslu darbībā ierobežojumu 
laikā sakarā ar to, ka dalībvalstīm nav saskaņotu procedūru, un minētā apstākļa izraisīto 
negatīvo ietekmi uz lauksaimniecības pārtikas nozares MVU un uzsver nepieciešamību 
novērst traucējumus vienotajā tirgū ar mērķi nodrošināt preču piegādi; atgādina, ka ir 
svarīgi nodrošināt nozarē nodarbināto sezonāla darba ņēmēju brīvu pārvietošanos ar 
mērķi izvairīties no darbaspēka trūkuma nākotnē;

3. Uzsver, ka MVU ir galvenie ekonomiskās attīstības un nodarbinātības veicinātāji lauku 
apvidos, kur ar tiem ir saistīti aptuveni 75 % kopējās nodarbinātības1; uzsver, ka 
lauksaimniecība ir un tai arī turpmāk jābūt būtiski un sistēmiski svarīgai nozarei ES, kas 
kā primāra ražošana, kurā nodarbinātība ir cieši saistīta ar zemi un kuru nav iespējams 
pārvietot, Eiropas patērētāju interesēs piegādā augstas kvalitātes izejvielas 
sekundārajām nozarēm un pārtikas rūpniecībai; uzskata, ka ilgtspējīgā reģionālajā 
attīstībā būtiska nozīme ir mikrouzņēmumiem un MVU, kā arī lauku uzņēmumiem un 
saimniecībām, kuri izmanto savus resursus pārtikas un citu preču ražošanai un 
pakalpojumu, tostarp vides pakalpojumu, sniegšanai; uzsver, ka dažādošanas 
veicināšana, piemēram, lauku tūrisma, tiešās tirgvedības, sociālo pakalpojumu un citu ar 
laukiem saistītu darbības veidu attīstīšana, veido svarīgu uzņēmējdarbības pamatu, kas 
papildina lauku saimniecību ienākumus, un akcentē nepieciešamību palielināt atbalstu 
pārtikas piegādes ķēdes MVU uzņēmējdarbībai, izmantojot apmācību, inovāciju, 

1 Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) 2018. gada 31  janvāra ziņojums par mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem Eiropas reģionos un pilsētās.
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pieejamus ieguldījumus, kā arī pētniecību un attīstību;

4. Atzinīgi vērtē Komisijas nodomu pielāgot risinājumus ar mērķi palīdzēt MVU, kas 
darbojas pārtikas pārstrādes nozarē, un nelieliem mazumtirdzniecības un pārtikas 
pakalpojumu uzņēmumiem izstrādāt jaunus prasmju un darījumdarbības modeļus, 
vienlaikus izvairoties no papildu administratīvā un izmaksu sloga, un sniegt 
konsultāciju pakalpojumus, izmantojot Eiropas darījumdarbības atbalsta tīklu stratēģijas 
"No lauka līdz galdam" ietvaros;

5. ņemot vērā Covid-19 pandēmijas nopietnās sekas, atzinīgi vērtē Komisijas izveidoto 
valsts atbalsta pasākumu pagaidu shēmu, kura paaugstinās valsts atbalsta robežvērtības, 
ļaujot dalībvalstīm piešķirt līdz 100 000 EUR atsevišķai lauku saimniecībai un līdz 
800 000 EUR pārtikas pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem; atzinīgi vērtē Lauku 
attīstības regulā2 noteikto jauno pagaidu regulējumu, kas ļauj ES dalībvalstīm piešķirt 
atbalstu līdz 7000 EUR atsevišķam lauksaimniekam un līdz 50 000 EUR — MVU; 

6. norāda, ka lauksaimnieciskajai ražošanai raksturīgs svārstīgs un sezonāls darbaspēka 
pieprasījums; uzsver, ka reaģēt uz negaidītām svārstībām iespējams, tikai pilnībā 
izprotot nodarbinātības un izmaksu īpatnības lauksaimniecībā;

7. uzsver, ka tikai 30 % ES lauku saimniecību vadītāju ir sievietes un bieži vien viņu 
saimniecības ir ievērojami mazākas nekā tās, ko vada vīrieši; uzsver nepieciešamību ar 
mērķtiecīgiem pasākumiem veicināt un atbalstīt sieviešu uzņēmējdarbību 
lauksaimniecībā, kā arī atbalstīt MVU daudzveidību, ņemot vērā kvalificētu darbinieku 
trūkumu un sieviešu nepietiekamu pārstāvību uzņēmējdarbībā; uzskata, ka būtiski 
svarīgi ir uzlabot MVU piekļuvi tālākizglītībai, apmācībai un tālākapmācībai, tostarp 
attiecībā uz vadības prasmēm un zināšanām, ka jāizmanto piemērotas mentorēšanas, 
izaugsmes vadības, kvalifikācijas ieguves un paaugstināšanas shēmas, īpašu uzmanību 
pievēršot potenciālajām uzņēmējām, un ka ir būtiski, lai tiktu izmantotas tehnoloģiskas 
un inovācijas iespējas un notiktu pastāvīga lauksaimniecības nozares ražīguma 
optimizācija ilgtspējīgas ekonomikas kontekstā; turklāt aicina atbalstīt uzņēmējdarbības 
iniciatīvas, prasmes un kompetenci, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt sieviešu 
profesionālo izglītību un apmācību lauku apvidos;

8. uzskata, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi, kas noslēgti starp ES un tās partneriem visā 
pasaulē, nedrīkst pakļaut riskam jutīgās lauksaimniecības apakšnozares, bet tiem drīzāk 
jābūt jaunai iespējai MVU, kas darbojas lauksaimniecības nozarē; uzskata, ka ir ļoti 
svarīgi, lai Komisija izvairītos no pasākumiem, kas varētu apdraudēt MVU 
konkurētspēju un brīvā tirgus principu, un veltītu uzmanību šķēršļu novēršanai vienotajā 
tirgū ar mērķi stiprināt un dažādot īsās piegādes ķēdes lauksaimniecības pārtikas nozarē; 
uzskata, ka pasākumus MVU tirgus daļas palielināšanai un jaunu noieta tirgu attīstīšanai 
trešās valstīs, tostarp izmantojot dialogu, labas prakses apmaiņu ar tirdzniecības 
partneriem un jaunu informācijas portālu, var veikt tad, ja tie neapdraud attiecīgo pušu 
nodrošinātību ar pārtiku un atbilst pašreizējām saistībām klimata jomā; uzstāj, ka ir 
jāturpina Eiropas produktu veicināšanas kampaņas trešās valstīs; uzsver, ka saskaņota 
tirdzniecības politika ir būtiska, lai nepieļautu negodīgu konkurenci ar produktiem, kas 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 
(OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).
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importēti no trešām valstīm un neatbilst Eiropas standartiem;

9. uzskata, ka gadu desmitiem ilgā globalizācija ir novedusi pie tādu stratēģisku nozaru kā 
pārtikas ražošana un veselības aprūpe deindustrializācijas un pārcelšanas ES un visā 
pasaulē; uzsver būtisko mācību, kas gūta no Covid-19 krīzes, proti, nepieciešamību 
pārskatīt ekonomikas darbību un tās ietekmi uz ES rīcībpolitikas veidošanu; uzsver 
īpašo nepieciešamību reformēt un saskaņot ES rīcībpolitiku; norāda, ka KLP un 
tirdzniecības politika ir jāpielāgo, lai palielinātu nodrošinātību ar pārtiku ES, piemēram, 
pārceļot ilgtspējīgu lauksaimniecību un pārtikas ražošanu uz citām vietām ES;

10. atzīmē, ka tādas dzīvnieku slimības kā Āfrikas cūku mēris, mazo atgremotāju mēra 
vīrusinfekcija, nodulārā dermatīta vīrusa infekcija un citas ir ļoti negatīvi ietekmējušas 
un/vai joprojām ļoti negatīvi ietekmē MVU, kas darbojas lauksaimniecības pārtikas 
nozarē, un ir izraisījušas uzņēmumu slēgšanu, kam ir bijušas nopietnas sociālas un 
ekonomiskas sekas attiecībā uz vietējo ekonomiku; aicina atbildīgās pārvaldes iestādes 
nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi, drīzus un taisnīgus atbildes pasākumus un atbalstu 
attiecīgajiem uzņēmumiem;

11. norāda, ka stratēģija "no lauka līdz galdam" ietekmēs lielāko daļu lauksaimnieku, kuru 
darbība bieži vien izpaužas kā mazi ģimenes uzņēmumi, kas darbojas ar zemu peļņas 
līmeni; uzskata, ka stratēģija var sniegt labumu visām lauksaimniecības apakšnozarēm; 
uzsver, ka stratēģija var pavērt iespējas vietējām vērtības ķēdēm, ko veido nelieli 
lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumi; šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
paplašināt un veicināt aprites darījumdarbības modeļus ar mērķi nodrošināt jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp izmantojot pārtikas atkritumus, un atbalsta īpašus 
pasākumus, kas pielāgoti lauksaimniecības pārtikas nozares MVU vajadzībām; aicina 
nodrošināt pietiekamu un atbilstīgu atbalstu pārejai uz ilgtspējīgu praksi, tostarp 
izmantojot finanšu instrumentus (jo īpaši saistībā ar KLP, kohēzijas politiku un 
ekonomikas atveseļošanas plānu), un uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš mazajām un 
vidējām lauku saimniecībām un MVU lauksaimniecības un pārtikas nozarē ar mērķi 
palīdzēt tiem veikt ieguldījumus reģionalizētās bioloģiskās pārtikas piegādes ķēdēs, kā 
arī tam, lai, īstenojot šo stratēģiju, tie nenonāktu nelabvēlīgā situācijā vai nebūtu 
pakļauti pārāk lielam administratīvam slogam; uzskata, ka ir svarīgi pastiprināt atbalstu 
novatoriskiem ieguldījumiem, ko veic MVU, ar mērķi palīdzēt tiem veikt zaļo 
pārkārtošanos, vienlaikus uzlabojot to ekonomisko noturību;

12. atgādina, ka digitalizācija ir būtiska problēma MVU, kas darbojas lauksaimniecības 
pārtikas un citās nozarēs; uzsver nepieciešamību veicināt digitālu apmācību un 
kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī sniegt MVU atbalstu un konsultācijas ilgtspējas un 
digitalizācijas jomā; uzsver vajadzību uzlabot piekļuvi platjoslai un tās pieejamību visos 
lauku apvidos un nomaļos reģionos ar mērķi atvieglot MVU izveidi un veicināt 
novatoriskas ražošanas metodes, piemēram, precīzo lauksaimniecību, ņemot vērā, ka 
MVU konkurētspēja arvien vairāk ir saistīta ar digitālās infrastruktūras un pakalpojumu 
uzticamu darbību; turklāt uzskata, ka MVU stratēģijā prioritāte jāpiešķir digitālo 
pamatprasmju nodrošināšanai visiem MVU, kas nav digitāli, tostarp sniedzot 
informāciju par to tiesībām un pienākumiem saistībā ar digitalizāciju, un ka šī vajadzība 
ir īpaši aktuāla nozarēs, kurās ir liels MVU īpatsvars un kuras digitalizācija vēl nav 
skārusi; tādēļ aicina veikt mērķtiecīgus pasākumus ar mērķi atbalstīt inovatīvus MVU 
ilgtspējīgu un zaļu tehnoloģiju inovāciju īstenošanā un uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt 
mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijas, kas pielāgotas lauksaimniecības pārtikas nozarei;
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13. atbalsta Komisijas aicinājumu dalībvalstīm un līgumslēdzējām iestādēm sadalīt lielus 
publiskā iepirkuma līgumus mazākās daļās, ņemot vērā, ka tāda pieeja varētu veicināt 
lauksaimniecības pārtikas nozares MVU līdzdalību publiskajā iepirkumā un tādējādi 
sekmēt piegādes ķēžu saīsināšanu un dažādošanu saskaņā ar stratēģijas "No lauka līdz 
galdam" mērķiem; prasa izstrādāt labākus norādījumus publiskajām iestādēm un MVU 
par pieejamajām iespējām un šajā nolūkā pieņemt publiskā iepirkuma regulējumu;

14. uzsver, ka MVU lauku apvidos, jo īpaši tie, kas atrodas nomaļos lauku apvidos, bieži 
vien darbojas specifiskos un sarežģītākos apstākļos, piemēram, nelielos vietējos tirgos 
un lielā attālumā no galvenajiem tirgiem, tiem pieejams mazāk transporta savienojumu, 
ir vāja digitālā savienojamība un mazāk apmācību iespēju; uzsver nepieciešamību pēc 
atbilstošas rīcībpolitikas izstrādes un atbalsta lauku MVU attiecībā uz tirgus attīstību, 
eksportu un tirdzniecību;

15. uzskata, ka nākamajā KLP reformā ir īpaši jācenšas vienkāršot administratīvās 
procedūras, jo pārmērīgas birokrātijas dēļ mazie un vidējie uzņēmumi nonāk ievērojami 
neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem;

16. uzskata, ka KLP reformai būtu jānodrošina labāk līdzsvarots atbalsts mazajām un 
vidējām lauku saimniecībām un ka ES būtu vispirms jāatbalsta ģimenes saimniecības 
modelis;

17. aicina veidot spēcīgu KLP budžetu, kas atbilstu jaunajiem zaļā kursa uzdevumiem, un 
prasa, lai Next Generation EU piešķīrumā KLP atbalsts maziem un vidējiem 
uzņēmumiem būtu noteikts par prioritāti;

18. atzīmē primārās lauksaimnieciskās ražošanas lielo sadrumstalotību salīdzinājumā ar 
citiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem, kura mazina nelielo lauksaimnieku spējas 
aizstāvēt savas intereses, un uzskata, ka attiecībā uz lauksaimniecības nozari ir jānosaka 
plašākas atkāpes ES regulējumā konkurences jomā un tas jāpielāgo, lai panāktu labāku 
līdzsvaru starp dažādu tirgus dalībnieku interesēm; atzinīgi vērtē jaunos tiesību aktus 
par negodīgu tirdzniecības praksi3 un atzīst, ka tas ir pirmais svarīgais solis regulējuma 
saskaņošanā ES līmenī, kas varētu veicināt lauksaimniecības pārtikas nozares MVU 
spējas aizstāvēt savas intereses, taču pauž nožēlu, ka direktīva neattiecas uz pārdošanu 
ar zaudējumiem; uzsver, ka ES un valstu iestādēm ir jāpastiprina centieni aizsargāt 
MVU no negodīgas tirdzniecības prakses, ko var izraisīt lielu piegādātāju, pārstrādātāju 
vai pircēju dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana tirgū, aicina noteiktāk 
piemērot Maksājumu kavējumu direktīvu4 un mudina Komisiju uzlabot uzraudzību un 
izpildi;

19. stingri atbalsta principa "vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem" / MVU testa 
piemērošanu visiem tiesību aktu priekšlikumiem un jo īpaši, pielāgojot pasākumus, kas 
attiecas uz lauku MVU jaunajās "No lauka līdz galdam" un biodaudzveidības 
stratēģijās, un tādēļ aicina Komisiju veikt pienācīgus ietekmes novērtējumus;

20. uzskata, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts ir ļoti 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīva (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi 
starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē (OV L 111, 25.4.2019., 59. lpp.).
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīva 2011/7/ES par maksājumu kavējumu 
novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).
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svarīgs lauku saimniecībām un lauksaimniecības pārtikas nozares MVU un ka to varētu 
novirzīt lauku saimniecībām un citiem uzņēmumiem lauku apvidos, ietverot MVU, ar 
mērķi nodrošināt uzņēmumu ilgtermiņa attīstību, diversifikāciju un ilgtspēju visā to 
dzīves ciklā; atzinīgi vērtē lēmumu piešķirt 2 % neizlietoto ELFLA apropriāciju 
pretkrīzes pasākumiem, kas varētu glābt MVU, kurus visvairāk skārusi pandēmija;

21. norāda, ka daudzās ES lauku teritorijās ir arī apvidi, kuros ražo augstas kvalitātes 
lauksaimniecības un pārtikas produktus; uzsver kooperatīvu nozīmi lauksaimniecības 
pārtikas nozarē un to pievienoto sociālo vērtību lauku apvidos; uzsver MVU nozīmi 
lauku tūrisma nozarē, kā arī nodarbinātības sekmēšanā lauku apvidos un to uzplaukuma 
veicināšanā; tādēļ aicina atbalstīt minētos MVU, kas bieži vien ir ģimenes uzņēmumi, 
un jo īpaši nodrošināt tiem piekļuvi platjoslai un savienojamību ar mērķi veicināt to 
produktu virzīšanu vienotajā tirgū un vajadzības gadījumā novērst tirdzniecības šķēršļus 
trešās valstīs; aicina vajadzības gadījumā izstrādāt ES e-marķējumu ar mērķi 
mūsdienīgā un digitālā veidā sniegt tiešsaistes patērētājiem informāciju par produktu 
sastāvdaļām un uzturvērtību; uzsver, ka diversifikācijas koncepcijas veicināšana, 
piemēram, attīstot saimniecībās lauku tūrismu, tiešo tirgvedību, sociālos pakalpojumus 
vai citus darbības veidus, ir svarīgs uzņēmējdarbības pamats un var palīdzēt nodrošināt 
lauksaimniecības uzņēmumiem pietiekamus ienākumus;

22. aicina Komisiju nodrošināt pilnīgu un viendabīgu Maksājumu kavējumu direktīvas un 
Direktīvas par negodīgu tirdzniecības praksi piemērošanu ar mērķi uzlabot visas 
pārtikas piegādes ķēdes darbību ES vienotajā tirgū un stiprināt lauku saimniecību, 
kooperatīvu un lauksaimniecības pārtikas nozares MVU spējas aizstāvēt savas intereses;

23. mudina vietējās, reģionālās un valsts iestādes atbalstīt un veicināt ES un/vai valstu un 
reģionālo lauksaimniecības pārtikas kvalitātes shēmu izmantošanu, jo īpaši MVU vidū, 
ar mērķi radīt darbvietas un saglabāt tradicionālo ražošanas praksi un kulinārijas 
mantojumu;

24. pauž nožēlu, ka jaunie noteikumi, kurus Komisija ierosinājusi saistībā ar Lauku 
attīstības regulu, lai palīdzētu lauksaimniekiem pārvarēt krīzi, ir diskriminējoši attiecībā 
pret valstīm, kurām plānošanas perioda beigās trūkst līdzekļu, un ka šī nelīdzsvarotā 
situācija var kropļot konkurenci starp dalībvalstīm;

25. atgādina, ka dažās nozarēs, piemēram, biškopībā, darbojas galvenokārt mikrouzņēmumi 
vai MVU, kuriem nav tādas pašas finanšu likviditātes kā lielākiem uzņēmumiem, un tas 
savukārt apgrūtina izaugsmei vai attīstībai paredzētu aizdevumu saņemšanu vai citu 
līdzīgu finanšu instrumentu izmantošanu; atzīmē, ka tādi apstākļi kā cenu spiediens un 
augu aizsardzības līdzekļu nekontrolēta vai pārmērīga izmantošana dažos reģionos ir 
postoši ietekmējuši biškopjus un MVU, kuru darījumdarbība ir atkarīga no tiem;

26. uzskata, ka pakalpojumu un darījumu kvalitātes uzlabošana sabiedrības interesēs lauku 
apvidos ir tikpat svarīga kā pilsētās; uzsver, ka ikdienas pakalpojumu, piemēram, bērnu 
aprūpes, vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes, veselības aprūpes un izglītības 
pakalpojumu, pieejamība uzlabo dzīves līmeni lauku apvidos un palēnina lauku 
depopulāciju;

27. norāda, ka tikai 11 % ES lauku saimniecību, kas galvenokārt ir MVU, vada cilvēki 
vecumā līdz 40 gadiem; atzinīgi vērtē pašreizējos pasākumus gados jauno 
lauksaimnieku atbalstam, piemēram, maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem; 
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tomēr norāda, ka nepietiekamas informācijas plūsmas un administratīvais slogs var 
izraisīt to, ka gados jaunajiem lauksaimniekiem ES subsīdijas nav pieejamas; tādēļ 
aicina veikt mērķtiecīgus papildu pasākumus, kas vērsti uz gados jauniem 
lauksaimniekiem; mudina atbalstīt plašāku vienas lauksaimnieku paaudzes zināšanu 
nodošanu nākamajām un paaudžu atjaunošanos lauksaimniecībā;

28. aicina atbalstīt iniciatīvas, kas attiecas uz darba un privātās dzīves līdzsvarošanu, ar 
mērķi ņemt vērā lauksaimnieku ģimeņu vajadzības un atrast piemērotus risinājumus, 
piemēram, bērna kopšanas atvaļinājumus un aizvietotāju nodrošināšanu slimības 
gadījumā;

29. atzīmē, ka efektīvu bioenerģijas kompetences centru izveidei ir izšķiroša nozīme, rodot 
pienācīgus vajadzīgos risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai, un ka tādējādi varētu 
panākt, ka pāreja uz oglekļneitrālu lauksaimniecību līdz 2050. gadam kļūst par vienu no 
zaļā kursa pīlāriem;

30. uzsver, ka bioenerģija, kas iegūta no lauksaimniecības un mežsaimniecības un paredzēta 
mobilai un stacionārai izmantošanai, jau tagad ir visdrīzākais un vislētākais attīstības 
virziens mobilitātes un apkures nozarē, un nākotnē to iespējams strauji paplašināt 
saprātīgās ilgtspējīgās robežās, saglabājot maksimālu oglekļa dioksīda emisiju 
efektivitāti; norāda, ka tas vēl vairāk veicinātu reģionālās pievienotās vērtības radīšanu 
un būtiski samazinātu oglekļa dioksīda emisijas;

31. aicina Komisiju atbalstīt uzņēmējdarbību, uzlabojot darījumdarbības vidi lauku apvidos 
ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi, kā arī nodrošinot vieglu 
piekļuvi elastīgam mazapjoma finansējumam (kas ietver solidāros ietaupījumus) un 
piekļuvi platjoslas internetam visā ES;

32. uzskata, ka regulējums būtu jāiekļauj publiskā iepirkuma procedūrās, kas ļauj MVU, jo 
īpaši vietējiem MVU, piedalīties iepirkuma procedūrās, tādējādi atbalstot "zemu vai 
nulles kilometru" ražojumus;

33. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt dažādotu finansējumu MVU lauksaimniecības nozarē.
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Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par jaunu stratēģiju Eiropas MVU
(2020/2131(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Victor Negrescu

IEROSINĀJUMI

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

1. atkārtoti uzsver mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kā ES 
ekonomikas pamata nozīmi, tostarp mazākās dalībvalstīs; atzīmē, ka MVU ir īpaši 
neaizsargāti pret ekonomiskiem satricinājumiem to likvīdo līdzekļu ierobežoto rezervju 
un augstās darbietilpības dēļ; uzsver, ka Covid-19 krīzei ir bijusi nepieredzēta 
sociālekonomiska ietekme uz MVU, jo īpaši kultūras un radošajās nozarēs un 
industrijās, kā arī izglītības, jaunatnes, sporta un plašsaziņas līdzekļu nozarēs; uzsver, ka 
Eiropas kultūras un radošās nozares un industrijas savas specifikas dēļ ir nonākušas 
visdziļākajā krīzē, ar kādu tās jebkad saskārušās; aicina Eiropas Komisiju pārskatīt 
MVU stratēģiju ilgtspējīgai un digitālai Eiropai, īpašu uzmanību veltot MVU 
atbalstīšanai ar mērķi palīdzēt tiem pārvarēt pašreizējo krīzi un uzņemties būtisku lomu 
Eiropas ekonomikas ilgtspējīgā atveseļošanā, šajā nolūkā nodrošinot, ka Eiropas MVU 
piešķirtie līdzekļi ir plaši un viegli pieejami visās dalībvalstīs, lai uzņēmumi varētu 
risināt pašreizējās problēmas, saglabāt augstu kvalitatīvas nodarbinātības līmeni un 
ieviest darbvietu saglabāšanas shēmas;

2. uzsver MVU nozīmi kultūras un radošajās nozarēs un industrijās nodarbinātības un 
ekonomiskās izaugsmes ziņā, jo minētās nozares un industrijas nodrošina vairāk nekā 
8,7 miljonus pilnas slodzes darbvietu, no kurām daudzas ir MVU (3,8 % nodarbinātības 
ES); atgādina par kultūras un radošo nozaru un industriju specifiku, jo tās galvenokārt 
balstās uz MVU ekosistēmām; uzsver, ka daudziem MVU kultūras un radošajās nozarēs 
un industrijās ir paaugstināts riska profils, tāpēc uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt projektu 
izstrādi un šo MVU spēju veidošanu; uzsver, ka no visām kultūras un radošajām 
nozarēm un industrijām Covid-19 krīze vissmagāk skārusi klātienes priekšnesumu 
nozari, jo klātienes mūzikas un skatuves mākslas pasākumi, tostarp festivāli, bija 
pirmie, kas tika atcelti, un pēdējie, kas tika atsākti, un tāpēc tiešraides nozarei ir 
nepieciešams īpašs atbalsts; uzsver nepieciešamību ņemt vērā no pašreizējās krīzes gūto 
pieredzi un izstrādāt kopīgu ES mērogā koordinētu un tūlītējai īstenošanai gatavu plānu 
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ar mērķi mazināt turpmāko krīžu ietekmi uz MVU; iesaka iekļaut izmantošanai krīzes 
situācijā īpaši pielāgotas atbalsta shēmas, lai risinātu problēmas, ar kādām saskaras 
dažādas krīzes skartas nozares;

3. vēlreiz atgādina, cik svarīgs MVU visā Eiropā ir tiem pieejams finansējums, jo īpaši 
kultūras un radošajās nozarēs un industrijās, kā arī izglītības, jaunatnes, plašsaziņas 
līdzekļu un sporta nozarēs; aicina Padomi palielināt finansējumu un Komisiju — 
uzlabot finansējuma, tostarp publiska finansējuma, pieejamību, jo īpaši nākamajā 
programmā InvestEU, un nodrošināt vienlīdzīgas finansiālās iespējas visās ES 
dalībvalstīs;

4. atgādina, ka kultūrtūrisms veido 40 % no kopējā tūrisma apjoma Eiropā; uzsver Covid-
19 nepieredzēto ietekmi uz tūrisma un ceļojumu nozari; tādēļ aicina izstrādāt krīzes 
pārvarēšanas mehānismu ar konkrētiem pasākumiem, lai apmierinātu MVU vajadzību 
pēc kultūrtūrisma atdzīvināšanas;

5. atzinīgi vērtē Eiropas pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba risku mazināšanai ārkārtas 
situācijā (SURE) izmantošanu un aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pietiekamu 
finansiālo atbalstu MVU, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, jo īpaši vissmagāk 
skartajos reģionos;

6. stingri nosoda to, ka pārskatītais priekšlikums par nākamo DFS attiecībā uz pietiekamu 
finansējumu kultūras un radošajām nozarēm un industrijām nav pietiekami vērienīgs, un 
to, ka jaunajā atveseļošanas plānā šīm nozarēm nav paredzēts īpašs finansiāls atbalsts; 
uzskata, ka pašreizējie priekšlikumi nav pieņemami un ka tie nelabvēlīgi ietekmēs 
minētās nozares; atkārtoti norāda uz nepieciešamību palielināt finansiālo atbalstu kā 
pamatu, uz kura nākamajai paaudzei veidot ilgtspējīgu nākotni; šajā sakarā uzskata, ka 
minētos mērķus būs iespējams sekmīgi sasniegt tikai tad, ja Komisija un dalībvalstis 
palielinās veiksmīgāko Savienības programmu budžetu; šajā sakarā atgādina par 
Parlamenta pilnvarām attiecībā uz nākamo DFS — trīskāršot programmas "Erasmus+" 
budžetu, divkāršot programmas "Radošā Eiropa" budžetu un atjaunojot Eiropas 
Solidaritātes korpusa finansējumu Komisijas ierosinātajā apjomā; uzskata, ka tāds 
finansējums ir vajadzīgāks nekā jebkad agrāk un ļaus pārvarēt pašreizējo krīzi; ņemot 
vērā to, ka kultūras un radošās nozares un industrijas nodrošina 8,7 miljonus darbvietu 
un 4 % ES IKP, aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt tām vismaz 2 % Atveseļošanas 
un noturības mehānisma finansējuma atbilstīgi šo nozaru īpašajām vajadzībām; uzsver, 
ka finansējuma procentuālajam apjomam ir jāatbilst nozares nozīmīgumam; atkārtoti 
uzsver, ka ir vajadzīga precīza plānošana un finanšu plāni, kas izstrādāti, lai nodrošinātu 
kultūras un radošo nozaru un industriju darbības nepārtrauktību un nodrošinātu 
paredzamību šajās nozarēs strādājošajiem;

7. atgādina, cik svarīgs MVU visā Eiropā ir pieejams finansējums, jo īpaši kultūras, 
radošajās, izglītības, jaunatnes, plašsaziņas līdzekļu un sporta nozarēs; atzīst, ka šo 
nozaru darbību nemateriālais raksturs var ierobežot finanšu atbalsta pieejamību tām; 
atzinīgi vērtē nesenos Kultūras un radošo nozaru garantiju mehānisma uzlabojumus, kas 
beidzamajā budžeta periodā (no 2014. gada līdz 2020. gadam) sniedza MVU iespēju 
saņemt aizdevumus iniciatīvām kultūras un radošajās nozarēs un industrijās; aicina 
Komisiju nodrošināt, ka Kultūras un radošo nozaru garantiju mehānisms tiek iekļauts 
programmā InvestEU ar mērķi uzlabot piekļuvi finansējumam vairākiem uzņēmumiem, 
kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs un industrijās Covid-19 krīzes laikā, un 
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aicina paplašināt Kultūras un radošo nozaru garantiju mehānisma tvērumu, palielinot 
elastīgumu attiecībā uz aizdevumu atmaksāšanas kārtību MVU; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka kultūras un radošās nozares un industrijas tiek pienācīgi iekļautas visās 
uzņēmējdarbības programmās, piemēram, ES Uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
programmā (COSME) un pamatprogrammā "Apvārsnis Eiropa";

8. uzsver pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" svarīgo lomu atbalsta sniegšanā kultūras 
un radošajām nozarēm un industrijām inovācijas un jaunu tehnoloģiju izstrādes jomā, jo 
tās var veicināt atvērtu un plurālistisku kultūras un radošo līdzdalību; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē kultūras un radošo industriju zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK) izveidi 
saskaņā ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiju; uzsver 
nepieciešamību attiecībā uz MVU, kuri darbojas kultūras un radošajās industrijās, 
vienkāršot kārtību, kas skar pieteikšanos finansējuma saņemšanai, un aicina nodrošināt 
vienas pieturas aģentūras risinājumu MVU, kuri piesakās finansējuma saņemšanai 
Savienības programmu ietvaros;

9. uzsver, ka ir vajadzīgs atbilstīgs un efektīvs regulējums kohēzijas politikas īstenošanai 
un izmantošanai attiecībā uz MVU, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs un 
industrijās; uzsver, cik liela nozīme ir sinerģijai starp dažādām iniciatīvām un MVU 
pieejamo finansējumu, un norāda, ka MVU joprojām saskaras ar grūtībām piekļūt 
pienācīgam finansējumam, jo īpaši ilgtermiņa un inovatīviem projektiem;

10. norāda uz pieaugošo pieprasījumu pēc digitāla kultūras satura, jo īpaši dažādos 
pārvietošanās ierobežojumu periodos; norāda, ka zems digitalizācijas līmenis apdraudēs 
ekonomisko konverģenci un izaugsmes perspektīvas daudzās nozarēs; tādēļ uzsver, ka ir 
vajadzīgi turpmāki ieguldījumi Eiropas MVU digitalizācijā dažādās nozarēs; atzīst, ka ir 
palielinājušās iespējas, ko rada digitalizācija kopumā un jo īpaši kultūras un radošajās 
nozarēs un industrijās; aicina sniegt MVU papildu atbalstu, kas veicinās digitāla 
kultūras un izglītības satura labāku pieejamību; mudina nodrošināt vienlīdzīgus digitālas 
konkurences apstākļus, ņemot vērā sarežģītos uzdevumus, kas jārisina MVU kultūras un 
radošajās nozarēs un industrijās, piemēram, sadarbspēja ES, digitālā plaisa, kā arī 
vienlīdzīga piekļuve internetam; uzsver, ka ir jāturpina ieguldīt prasmēs, jo īpaši 
digitālajās un uzņēmējdarbības prasmēs, kurām vajadzētu būt vienai no visu izglītības 
posmu mācību programmu pamatidejām, kā arī iekļautām kā pamatkompetencēm 
darbinieku un bezdarbnieku apmācības programmās, un tām visām vajadzētu būt 
saskaņotām ar Digitālās izglītības rīcības plānu, lai nodrošinātu visaptverošu un 
ilgtspējīgu digitālu pārveidi, tādējādi aizsargājot nodarbinātību un veicinot sociālo 
iekļautību; aicina izstrādāt Eiropas iniciatīvu uzņēmējdarbības izglītības jomā, lai 
sagatavotu Eiropas MVU nākamo paaudzi, jo īpaši kultūras un radošajās nozarēs un 
industrijās, kā arī ar mūžizglītības un citu programmu palīdzību sniegt norādījumus un 
atbalstu MVU, lai tie spētu pielāgoties pašreizējiem izaicinājumiem; atkārtoti uzsver 
"Erasmus+" māceklības un uzņēmēju apmaiņas nozīmi un aicina īstenot vairāk līdzīgu 
iniciatīvu, izmantojot jaunus formātus un instrumentus; aicina izveidot uzlabotu 
platformu, kas sniegtu informāciju par Eiropas palīdzību gados jauniem uzņēmējiem, 
jaunuzņēmumiem, augošiem uzņēmumiem un jau pastāvošiem MVU;

11. aicina Komisiju izstrādāt MVU paredzētu integrētu atbalsta plānu, izmantojot Eiropas 
līmenī pieejamos šķērsfinansēšanas mehānismus, kā arī sinerģiju ar valsts un vietējām 
iniciatīvām, lai atbalstītu MVU, kuri saskaras ar nopietnām Covid-19 pandēmijas 
radītām problēmām, un lai nodrošinātu finanšu līdzekļus jaunu uzņēmējdarbības 
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iniciatīvu uzsākšanai; uzsver, ka MVU daudzveidības nodrošināšana kultūras un 
radošajās nozarēs un industrijās garantēs kultūras daudzveidību, pretdarbosies 
autoritārismam un tādējādi aizsargās Savienības vērtības; uzsver, cik svarīgi ir uzlabot 
regulējumu, jo MVU īpaši smagi cieš no neefektīva regulējuma un nevajadzīga 
administratīvā sloga; uzsver, ka MVU konkurētspējai un pastāvēšanai izšķiroši svarīga 
ir arī uzņēmumu dziļāka integrācija vienotajā tirgū;

12. uzsver nepieciešamību uzņēmējdarbībā iesaistīt jauniešus; atzīst un augstu vērtē 
uzņēmējdarbības centienus izglītības nozarē, jo īpaši to MVU un kooperatīvu centienus, 
kuri ļauj dažādot izglītības sistēmu un modeļus, kas tiek piedāvāti ģimenēm, lai tās 
varētu brīvi izvēlēties; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt izglītību 
uzņēmējdarbības jomā un izstrādāt īpaši pielāgotus atbalsta pasākumus, kas visiem 
Eiropas iedzīvotājiem sniegtu uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības iespējas, īpašu 
uzmanību pievēršot cilvēkiem, kuriem iespēju ir mazāk;

13. aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, vietējām pašvaldībām un sociālajiem 
partneriem uzsākt Eiropas iniciatīvu, kuras mērķis ir izveidot ES vairāk nekā vienu 
miljonu jaunuzņēmumu, piedāvājot uzņēmējdarbības iespējas visā Eiropā;

14. uzsver MVU būtisko lomu sporta nozarē, veicinot un popularizējot veselīgu dzīvesveidu 
un starpkultūru dialogu, kā arī nodrošinot izglītības un darba iespējas ikvienam; tādēļ 
aicina pievērst lielāku uzmanību programmas "Erasmus+" sporta dimensijai.
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JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Cristian‑Silviu Bușoi k-gam,
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas
priekšsēdētājam
BRISELĒ

Godātais priekšsēdētāja kungs!

Juridiskajai komitejai 2020. gada 2. septembrī tika atļauts iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai 
komitejai saskaņā ar iepriekš minēto procedūru. Par atzinuma sagatavotāju tika iecelts Gilles 
Lebreton. Ņemot vērā to, ka Jūsu vadītā komiteja citām komitejām ir noteikusi īsu termiņu 
atzinuma sniegšanai, Juridiskā komiteja galu galā nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā. 

Komitejas sanāksmē 2020. gada 1. oktobrī tika pieņemts turpmāk izklāstītais atzinums1. 
Juridiskā komiteja nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ceru, ka šis atzinums vēstules veidā kalpos par noderīgu ieguldījumu ziņojumā, ko gatavo Jūsu 
vadītā komiteja.

Ar cieņu

Adrián Vázquez Lázara

IEROSINĀJUMI

1. Uzsver, ka ir jāuzlabo MVU darbības vide un ka ES tiesību aktiem ir jārada 
priekšrocības, neradot nevajadzīgu slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo tiesību aktu 
radītās izmaksas jo īpaši ietekmē MVU, ņemot vērā to ierobežotos cilvēkresursus un 
finanšu resursus; šajā sakarībā atgādina par to, cik svarīgs ir princips "vispirms domāt 
par mazajiem uzņēmumiem" un sistemātiska MVU testa piemērošana ES tiesību aktiem, 
kā arī par Komisijas apņemšanos attiecībā uz jauniem tiesību aktiem īstenot principu 
"viens pieņemts — viens atcelts"; 

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Adrián Vázquez Lázara (Chair), Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, 
Raffaele Stancanelli (Vice-Chair), 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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2. uzsver, ka Eiropas MVU ir smagi skārusi Covid-19 pandēmija, uzskata, ka šī pandēmija 
ir atklājusi dažas nepilnības Eiropas rūpniecības politikā, jo īpaši tās atkarību no trešām 
valstīm, un tai būtu jāmudina Eiropas Savienība uzlabot neatkarīgas Eiropas ražošanas 
ķēdes; tādēļ ES būtu labāk jāaizstāv savas stratēģiskās intereses, uzlabojot MVU 
aizsardzību un veicināšanu, lai palīdzētu tiem pilnībā izmantot iespējas stingri reaģēt uz 
problēmām, ar kurām tie un mūsu sabiedrība saskaras mūsdienās; uzsver, ka jaunajai 
stratēģijai vajadzētu būt ilgtermiņa redzējumam, galveno uzmanību pievēršot vietējam 
līmenim, lai izvairītos no piegādes ķēžu sabrukšanas; 

3. atzinīgi vērtē programmas InvestEU un tās MVU investīciju platformas pastiprināto 
lomu atveseļošanas plānā, kam vajadzētu būt galvenajam finanšu instrumentam, lai 
konsolidētu to uzņēmējdarbības modeļus un palīdzētu tiem ieguldīt korporatīvas 
pārvaldības projektos, kas veicinās konkurētspēju un uz tirgu balstītu inovāciju; 

4. uzsver, ka ir ļoti svarīgi veicināt stratēģisko nozaru pārcelšanu un pēc iespējas atbalstīt 
un attīstīt īsas ķēdes, lai radītu darbvietas Eiropā un tuvinātu MVU ekosistēmas 
patērētājiem; 

5. mudina Komisiju iesniegt vērienīgu, efektīvu un saistošu Eiropas līmeņa tiesisko 
regulējumu, kura pamatā būtu uzticamības pārbaude, lai Eiropas Savienībai nodrošinātu 
ilgtspējīgas piegādes ķēdes, tādējādi aizsargājot ilgtspējīgus Eiropas MVU;

6. mudina Komisiju efektīvāk cīnīties pret negodīgu konkurenci, kas ietekmē patērētājus 
un galvenokārt vājina MVU, kuru pamatā ir produkti no trešām valstīm, kas neatbilst 
Eiropas Savienības tehniskajiem, vides, veselības, sociālajiem vai intelektuālā īpašuma 
standartiem, cita starpā nosakot pienākumu ieviest nesen paredzēto, bet līdz šim tikai 
fakultatīvu "vienotu kontaktpunktu importam" PVN iekasēšanai;

7. atzinīgi vērtē jauno PVN režīmu mazajiem uzņēmumiem, kuram būtu jāsamazina 
birokrātija un MVU administratīvais slogs un uzņēmumiem būtu jānodrošina vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi; 

8. atzinīgi vērtē EUIPO 2020. gadā uzsākto "MVU programmu", kuras mērķis ir ļaut 
MVU pilnībā izmantot no intelektuālā īpašuma tiesībām izrietošo juridisko garantiju 
potenciālu;

9. uzsver, ka īpaša uzmanība vienotajā tirgū ir jāpievērš nozarēm, kas vērstas uz izaugsmi, 
piemēram, dalīšanās ekonomikai, kura piesaista novatoriskus jaunuzņēmumus, un ka ir 
jāļauj sekmīgi strādāt radošiem uzņēmējdarbības modeļiem un ES līmenī ir jāizmanto tā 
dēvētās regulatīvās smilškastes, lai panāktu, ka jaunuzņēmumiem samazinās inovācijas 
izmaksas, un lai atrastu veidu, kā likvidēt šķēršļus, kas liedz ienākt tirgū; 

10. uzsver, ka vajag ilgtspējīgu finansējumu, lai pārvarētu aktuālo investīciju trūkumu un lai 
savas līderpozīcijas nostiprinātu Eiropas MVU, kas jau tagad ir izvirzījušies vadībā, 
strādājot pie inovācijām, kuras palīdz sasniegt Eiropas zaļā kursa un Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda (TPF) mērķus; 

11. atgādina, ka ir jānodrošina, lai MVU patiešām gūtu labumu no Direktīvas 2011/7/ES par 
maksājumu kavējumiem komercdarījumos, un jāmudina dalībvalstis izmantot direktīvas 
12. panta 3. punktā paredzēto iespēju pieņemt noteikumus, kas ir vēl labvēlīgāki MVU;
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12. atzinīgi vērtē maksātspējas atbalsta instrumentu, ko Komisija iesniedza kā daļu no Next 
Generation EU tiesību aktu kopuma un kas nodrošinās ļoti nepieciešamo atbalstu MVU 
maksātspējai atveseļošanas procesā pēc Covid, turklāt šim instrumentam ir jānodrošina, 
ka MVU saņem atbalstu, izmantojot efektīvus procesus, un ka šim instrumentam būtu 
jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, lai papildinātu dalībvalstu darbības;

13. aicina Komisiju aktīvi palīdzēt dalībvalstīm transponēt Direktīvu (ES) 2019/1023 par 
preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu un par pārstrukturēšanas maksātnespējas un 
parādsaistību dzēšanas procedūrām, lai jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi varētu 
izvairīties no bankrota; 

14. uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt Eiropas MVU un jaunuzņēmumiem preferenciālu 
piekļuvi publiskajam iepirkumam un riska kapitālam, samazināt administratīvo slogu un 
izstrādāt vienkāršošanas un inovācijas atbalsta politiku, kas var būt par pamatu patentu 
iesniegšanai; 

15. mudina ieviest politiku, kas atvieglo pašnodarbināto personu, jo īpaši sieviešu 
uzņēmēju, piekļuvi sociālās aizsardzības sistēmām; aicina Komisiju palielināt 
finansēšanas iespējas sievietēm uzņēmējām un uzlabot piekļuvi esošajiem līdzekļiem; 

16. mudina ieviest kritērijus, lai publiskajā iepirkumā priekšroku dotu reģionāliem 
produktiem un pakalpojumiem, un ierosina vajadzības gadījumā palielināt publiskā 
iepirkuma robežvērtības, lai stiprinātu MVU; 

17. uzsver nepieciešamību labāk aizsargāt MVU un jaunuzņēmumus un mudināt publiskās 
iestādes un pilsonisko sabiedrību ieguldīt pētniecībā par mākslīgo intelektu un citām uz 
nākotni vērstām tehnoloģijām, piemēram, robotiku, lielajiem datiem, viedajām precēm 
un pakalpojumiem vai blokķēdi, pilnībā ievērojot juridiskos un ētiskos standartus, kas 
jānosaka ES līmenī, un daudzi Eiropas MVU ir gatavi pastiprināt centienus šajā jomā; 

18. uzskata, ka galvenais uzdevums, lai turpmākajos gados nodrošinātu MVU 
konkurētspēju, būs izveidot ātru, drošu un uzticamu 5G interneta tīklu visā Eiropas 
Savienībā un nodrošināt Eiropas digitālo neatkarību, jo īpaši attiecībā uz tīkliem un datu 
glabāšanu; 

19. atgādina, ka arī turpmāk ir jānodrošina, lai MVU zinātu savas tiesības un būtu informēti 
par dažādajām atbalsta iespējām, kas ir pieejamas; tādēļ uzsver, ka ir jāpastiprina 
informācijas apmaiņa starp MVU un dalībvalstīm; 

20. aicina Komisiju nodrošināt līdzsvarotu ES datu politiku, gādājot par juridisko noteiktību 
attiecībā uz datu izmantošanu pakalpojumu un produktu digitālajām inovācijām un to 
pieejamības satvaru, kā arī uzlabot uzņēmējdarbības modeļus, jo īpaši attiecībā uz 
MVU; 

21. aicina Komisiju veikt pētījumu par dažādām akciju iegādes iespēju shēmām MVU un 
jaunuzņēmumiem visā Eiropā, jo pievilcīgas akciju iegādes iespējas ļautu uzņēmumu 
dibinātājiem Eiropā konkurēt ar saviem kolēģiem visā pasaulē, pārdodot savas idejas 
daļu augsti kvalificētiem darbiniekiem. 
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