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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)0103);

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

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

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://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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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 ilgstpējīgākiem, 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 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 
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;
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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 
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;



PE653.907v02-00 6/12 AD\1213052LV.docx

LV

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 
Komisijas paziņojuma 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 aizsardzību5 prezentēšanas 8. punktu; 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 
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 

5 OV C 212, 26.6.2020., 8. lpp.
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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 Eiropas Bezdarba 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 von 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 
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 
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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 vispirms 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; 
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 

6 ESAO/Eiropas Savienība (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD Publishing, Parīze, 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://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
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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 
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 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en
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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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