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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka gan Komisija, gan Eiropas Centrālā banka atzīst, ka finansējuma pieejamība ir 

otra nopietnākā problēma, ar ko saskaras MVU, un ka tāpēc ir izšķiroši svarīgi, lai ar ES 

budžeta palīdzību turpinātu atvieglot finansējuma un tirgu pieejamību MVU neatkarīgi no 

to juridiskā statusa un veicināt pietiekami diversificētus vērtspapīru kapitāla instrumentus 

visā Savienībā, jo tie ir nepieciešami uzņēmumu izaugsmei; uzsver, ka MVU kā Eiropas 

ekonomikas pamats lielā mērā veicina jaunu darbvietu radīšanu un izaugsmi visā ES; 

2. uzskata, ka finanšu tirgus darbībā pastāv būtiski traucējumi attiecībā uz kredītu 

piešķiršanu, it īpaši jaunāku un mazāku uzņēmumu finansēšanas gadījumos; uzskata arī, 

ka procentu likmju atšķirības dalībvalstīs joprojām ir pārāk lielas un līdz ar to ir 

apgrūtināta kredītu pieejamība MVU, it īpaši krīzes visvairāk skartajās valstīs, un uzskata, 

ka to vajadzētu novērst; 

3. atzīmē, ka banku aizdevumi joprojām ir viens no svarīgākajiem finansējuma avotiem 

Eiropas MVU, un tāpēc prasa nodrošināt spēcīgu un stabilu banku sektoru, lai palielinātu 

finansējuma pieejamību MVU; šajā sakarā atzinīgi vērtē MVU atbalsta faktoru, kas būtu 

pastāvīgi jāīsteno, nodrošinot, ka noteikumos tiek ievērots proporcionalitātes princips, un 

atzīst mazo vietējo banku īpašo lomu MVU finansēšanā; 

4. atzīmē, ka jaunie uzņēmēji un it īpaši sievietes saskaras ar papildu šķēršļiem finansējuma 

pieejamībā, un uzsver, ka būtu jādara vairāk, lai atraisītu viņu kā darbvietu radītāju un 

ekonomikas izaugsmes virzītāju potenciālu; uzskata, ka Komisijai savos ziņojumos 

Parlamentam tas būtu jāuzskata par veiksmes vai neveiksmes rādītāju; 

5. atzīmē, ka dalībvalstīs, kurās nav publisko investīciju banku, MVU var būt neizdevīgākā 

stāvoklī salīdzinājumā ar valstīm, kurās darbojas publiskajam sektoram piederošas 

investīciju bankas, jo sabiedrības interešu izvērtēšana nav privāto banku prioritāte; 

6. atzinīgi vērtē COSME programmas kā pirmās īpaši MVU atbalstam paredzētās ES 

programmas ieviešanu un tās īstenošanas rezultātus; stingri uzskata, ka pašreizējās 

COSME programmai paredzētās apropriācijas, kā arī citām sekmīgi īstenotām ES 

finansējuma programmām, piemēram, MVU instrumentam vai InnovFin saistībā ar 

pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, paredzētās apropriācijas būtu jāpalielina pašreizējās 

DFS atlikušajos gados, ko Parlaments pastāvīgi ir centies darīt; uzsver visām COSME 

programmas iedzīvotāju grupām, it īpaši jauniešiem, sievietēm un gados vecākiem 

uzņēmējiem, paredzēto sagatavošanas uzņēmējdarbībai, norādījumu sniegšanas un 

apmācības pasākumu lielo nozīmi dzimumu līdztiesības veicināšanā; 

7. atzinīgi vērtē to, ka ESIF trīs gadu laikā piesaistītās kopējās investīcijas EUR 75 miljardu 

apmērā, izmantojot Eiropas Investīciju fondu, tiks novirzītas MVU un uzņēmumiem ar 

vidēji lielu kapitālu, lai apmierinātu pamatotākās MVU finansiālās vajadzības; cieši 

uzraudzīs šī finansējuma radīto sviras efektu un tā ģeogrāfisko sadalījumu; atzīmē MVU 

daļas sekmīgo īstenošanu un attiecīgā gadījumā prasa pilnībā izmantot noteikumos 

paredzēto elastīguma klauzulu, lai palielinātu atvēlēto finansējumu; aicina Komisiju, 



 

PE580.545v02-00 4/5 AD\1095775LV.doc 

LV 

izstrādājot turpmāk izmantojamos produktus, atrisināt jautājumu par nevienlīdzīgo 

ģeogrāfisko sadalījumu 28 ES dalībvalstīs; 

8. atzinīgi vērtē ESI fondu turpmāko atvēršanu MVU un jaunu konkrētiem mērķiem 

paredzētu shēmu izveidi kā ietekmi mazinošu pasākumu, kas atvieglo finansējuma 

pieejamību MVU; atgādina struktūrfondu finansējuma nozīmīgumu MVU, tostarp 

turpmāku privāto investīciju piesaistei; uzsver, ka dotācijas būtu jāsaglabā jomās, kurās 

tās ir izšķirīgi svarīgas un vajadzīgas, lai veicinātu inovāciju, attīstību un pētniecību, kam 

ir būtiska nozīme darbvietu radīšanā un Eiropas ekonomikas turpmākā sekmīgā attīstībā; 

atgādina struktūrfondu finansējuma nozīmi turpmāku privāto investīciju piesaistē MVU 

atbalstam mazāk attīstītos, nabadzīgākos un tālākos reģionos, it īpaši ES dienvidu un 

dienvidaustrumu reģiona dalībvalstīs, kurām nepieciešama lielāka uzmanība to augstāko 

aizdevuma procentu likmju dēļ; 

9. atbalsta to, lai Komisija plašāk izmantotu finanšu instrumentus, jo tas ir nepieciešams 

papildu investīciju piesaistīšanai no privātā un publiskā sektora un izšķiroši svarīgu 

mērķgrupu, tādu kā mikrouzņēmumi un MVU, sasniegšanai; aicina Komisiju vienkāršot 

finanšu instrumentu pieejamību mikrouzņēmumiem un MVU un nodrošināt tiem 

sagatavošanas pasākumus un konsultācijas uzņēmējdarbības un finanšu jomā; 

10. uzskata, ka būtu vēl vairāk jāvienkāršo un jāpadara elastīgāki noteikumi par šo 

instrumentu pieejamību MVU; aicina dalībvalstis un Komisiju šajā sakarā netaupīt 

pūliņus; aicina arī dalībvalstis, reģionālās iestādes un vietējās uzņēmējdarbības 

organizācijas izmantot pieejamos ES finansēšanas instrumentus, lai palielinātu MVU 

lietpratību finanšu jomā; 

11. uzskata, ka būtu jāveic pasākumi, lai pilnveidotu mazajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem 

paredzētos informācijas un apmācības kanālus par dažādajām tiem pieejamajām ES 

finansējuma saņemšanas iespējām, lai tie varētu iegūt informāciju par visiem finanšu 

instrumentiem, kas tiem ir pieejami no ES budžeta, piemēram, saistībā ar programmām 

„LIFE+” un „Radošā Eiropa” un finansējumu sociālo uzņēmumu veiktai sociālajai 

uzņēmējdarbībai, vai Eiropas Investīciju bankas instrumentiem, jo tie var nodrošināt 

konkrētākiem mērķiem paredzētu un MVU vajadzībām piemērotāku finansējumu, 

pamatojoties uz MVU darbības nozari; šajā sakarā atzinīgi vērtē finansējuma pieejamībai 

MVU veltītā portāla www.access2finance.eu izveidi; 

12. atzinīgi vērtē Eiropas Investīciju konsultāciju centra izveidi, jo to var uzskatīt par Eiropas 

vārtiem uz investīciju atbalstu, taču uzskata, ka daudz kas vēl ir darāms, lai izstrādātu 

norādes un pilnveidotu atbalstu MVU, lai tie varētu piekļūt attiecīgajiem ES līdzekļiem; 

13. uzskata, ka gan ES, gan dalībvalstīm ir jāturpina pilnveidot un paplašināt Eiropas 

„komerceņģeļu” tīklus un dažādos veidus, kā palielināt kolektīvās finansēšanas potenciālu 

ES, lai nodrošinātu, ka šāda veida uzņēmumu izdzīvošana nav atkarīga tikai no banku 

finansējuma. 
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