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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:

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ yra labai 
svarbios Europos ekonomikai; 

2. 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;

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina Komisiją imtis 
griežtų vykdymo užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, kad bendroji rinka būtų 
naudinga visoms įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su pertekliniu reglamentavimu ir 
kitais reguliavimo apribojimais; 

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai svarbaus 
veiksnio, vaidmenį; remia Komisijos pastangas sukurti Europos duomenų erdves 
patikimam ir saugiam keitimuisi duomenimis siekiant padidinti duomenų srautus tarp 
įmonių ir su vyriausybėmis;

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

6. ragina valstybes nares supaprastinti viešųjų pirkimų konkursų procesus pasinaudojant 
ES naujos viešųjų pirkimų sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ galimybes naudojantis 
skaitmeninėmis priemonėmis ir platformomis, kad būtų išplėsti tarpvalstybiniai viešieji 
pirkimai; pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai gali svariai prisidėti prie tvarios 
ekonomikos kūrimo;

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto atvejų; 
Primygtinai ragina Komisiją skubiai parengti Pavėluotų mokėjimų direktyvą1 tvirtomis 
stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo priemonėmis, kad visoje bendrojoje rinkoje būtų 
užtikrinti ir skatinami skubūs mokėjimai kaip norma;

12011 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).


