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PASIŪLYMAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. palankiai vertina MVĮ atstovų tinklą, kuris leidžia būsimuose teisės aktuose labiau 
atsižvelgti į galutinį vartotoją; vis dėlto siūlo kritiškai įvertinti jo skyrimo procesą ir 
veikimą, siekiant įveikti galimus trūkumus ir užtikrinti veiksmingą jo veikimą visose 
valstybėse narėse, nuolat koordinuojant veiksmus su atitinkamomis verslo asociacijomis 
ir suinteresuotaisiais subjektais;

29. pabrėžia, kad reikia naudotis Europos viešųjų pirkimų platforma „GovTech“ (ES 
„GovTech“), kad būtų atidžiai stebima MVĮ dalyvavimo sprendžiant viešųjų pirkimų 
uždavinius padėtis visoje ES, o vėliau būtų formuojama geroji patirtis ir papildomi 
teisėkūros standartai;

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

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

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

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

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

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

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