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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

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

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (C(2003)1422)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Direktīvu 
2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos2,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. decembra paziņojumu “Rīcības plāns, lai uzlabotu 
MVU piekļuvi finansējumam” (COM(2011)0870),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. februāra paziņojumu “Pārskats par “Eiropas 
mazās uzņēmējdarbības aktu”” (COM(2011)0078) un Parlamenta 2011. gada 12. maija 
attiecīgo rezolūciju3,

– ņemot vērā 2012. gada 23. oktobra rezolūciju par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) ― konkurētspēja un uzņēmējdarbības iespējas4,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 7. marta paziņojumu “Lietpratīgs regulējums — 
reaģējot uz mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām” (COM(2013)0122),

– 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/EK5,

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 8. septembra rezolūciju par ģimenes uzņēmumiem 
Eiropā6,

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 22. novembra paziņojumu “Eiropas topošie līderi: 
jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalsta iniciatīva” (COM(2016)0733),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “MVU stratēģija ilgtspējīgai un 
digitālai Eiropai” (COM(2020)0103),

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

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada pavasara ekonomikas prognozi,

1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.
2 OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.
3 OV C 377 E, 7.12.2012., 102. lpp.
4 OV C 68 E, 7.3.2014., 40. lpp.
5 OV L 347, 20.12.2013., 33. lpp.
6 OV C 316, 22.9.2017., 57. lpp.
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– ņemot vērā Pasaules Bankas 2020. gada jūnija ziņojumu “Globālās ekonomikas 
perspektīvas”,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

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 
pandēmiju, tādējādi padarot Komisijas aplūkoto ekonomisko, sociālo un politisko vidi 
par novecojušu;

B. tā kā 25 miljoni MVU rada vairāk nekā pusi no ES IKP un nodarbina aptuveni 100 
miljonus darba ņēmēju; tā kā 98,9 % ES nefinanšu uzņēmējdarbības ekonomikas veido 
mazie uzņēmumi ar mazāk nekā 49 darbiniekiem;

C. tā kā pandēmijas izraisītā ekonomikas krīze ir ievērojamu skaitu MVU novedusi uz 
maksātnespējas robežas;

D. tā kā gadījumā, ja notiks otrais Covid-19 uzliesmojums, ESAO prognozes7 neizslēdz, ka 
līdz 2021. gada beigām ienākumu zaudējums pārsniegs jebkuras iepriekšējās lejupslīdes 
zaudējumus pēdējo 100 gadu laikā;

E. tā kā 2019. gada ziņojumā “Mind the Bridge: Tech Scale-up Europe”8 norādīts, ka 
plaukstošu uzņēmumu skaits Amerikas Savienotajās Valstīs ir trīs reizes lielāks nekā 
ES;

F. tā kā daudziem MVU joprojām nav pilnīgas piekļuves digitalizācijai; tā kā vienlaikus ar 
digitālās infrastruktūras piekļuves uzlabošanu uzmanība būtu jāpievērš pētniecībai, 
inovācijai un prasmēm;

G. tā kā administratīvo procedūru izmaksas un sarežģītība joprojām ir būtisks šķērslis 
MVU piekļuvei intelektuālā īpašuma aizsardzībai vairākās dalībvalstīs;

H. tā kā vidējas kapitalizācijas uzņēmumi, kas neatbilst MVU klasificēšanas kritērijiem, 
ievērojami veicina nodarbinātību un izaugsmi, jo īpaši dažās dalībvalstīs, un tādēļ tiem 
ir vajadzīga papildu un atsevišķa vidējas kapitalizācijas uzņēmumu definīcija, neskarot 
MVU definīciju, lai nodrošinātu, ka vidējas kapitalizācijas uzņēmumi ar 250 līdz 499 
darbiniekiem var saņemt lielāku palīdzību un tikt labāk atbalstīti,

Strukturālās problēmas pirms Covid-19 krīzes

1. aicina dalībvalstis pieņemt ceļvedi un izvirzīt tajā mērķus, cenšoties panākt noteikumu 
skaita ātru samazināšanu vismaz par 30 %;

2. atgādina, ka MVU uzlabos savu piekļuvi globālajiem tirgiem tikai tad, ja to atbalstīs 
strukturēta un prognozējama ekosistēma; šajā sakarā atgādina par tirdzniecības kameru 

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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lomu ārvalstīs; atgādina, ka mazāki uzņēmumi un mikrouzņēmumi var tikt izslēgti no 
globālajiem tirgiem, ja trūkst pienācīga atbalsta;

3. atzinīgi vērtē paātrinātas apmācības programmu uzsākšanu digitalizācijas jomā, 
izmantojot programmu “Digitālā Eiropa”; uzsver, ka apmācība ir būtiska, lai uzlabotu 
MVU darbinieku prasmes tādās jomās kā blokķēde, kiberdrošība un mākslīgais 
intelekts; aicina Komisiju veikt ex post novērtējumu, lai nodrošinātu, ka programma 
atbilst tās mērķiem;

4. prasa ar ES inovācijas politiku un instrumentiem atbalstīt arī nedigitālos MVU, jo īpaši 
tradicionālajās nozarēs, kur digitalizācija nav labi attīstīta;

5. atgādina par to, cik svarīga loma ir arodmācībām, kas ir būtiskas, lai veicinātu 
absolventu un bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgū un nodrošinātu, ka MVU var 
paļauties uz pienācīgi apmācītu personālu; mudina dalībvalstis pēc iespējas labāk 
izmantot gaidāmo Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu (ERAF);

6. atgādina, ka MVU, kas iesaistīti tradicionālajā amatniecībā, ir īpaši mazaizsargāts MVU 
tīkla segments; atzīst šādu uzņēmumu ekonomisko un sociālo vērtību un aicina 
dalībvalstis nodrošināt nozares konkurētspēju;

7. pauž nožēlu par to, ka MVU arvien vairāk kavē negodīga konkurence, ko rada 
multinacionālās korporācijas (MNK), kuru pieaugošā nozīme iekšējā tirgū ir veicinājusi 
sociālo dempingu un nodarbinātības deregulāciju, kā arī daudzu MVU maksātnespēju;

Jauni uzdevumi, kas izriet no Covid-19 pandēmijas

8. norāda, ka pēc PVO brīdinājuma par pandēmiju ir palielinājušies tirdzniecības 
ierobežojumi un piegādes ķēdes traucējumi;

9. pauž bažas par to, ka pēc Covid-19 ārkārtas situācijas beigšanās nevienlīdzība starp 
dalībvalstīm attiecībā uz to spēju atbalstīt MVU saasinās konkurences atšķirības iekšējā 
tirgū;

10. mudina dalībvalstis īstenot Direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu 
komercdarījumos; atgādina, ka MVU ir ātri jānodrošina likviditāte, vienlaikus 
pastiprinot arī MVU rekapitalizācijas pasākumus;

11. atzinīgi vērtē valsts atbalsta ierobežojumu atvieglošanu, bet pauž nožēlu par to 
nevienmērīgo īstenošanu visā Savienībā; aicina Komisiju un Padomi atjaunot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp dalībvalstīm;

12. pauž nožēlu par to, ka ne vairāk kā 600 000 MVU spēj eksportēt ārpus ES; atzinīgi vērtē 
Komisijas izveidoto jauno portālu MVU atbalstam ar informāciju par administratīvajām 
procedūrām un starptautiskās tirdzniecības noteikumiem; mudina Komisiju nodrošināt 
daudzvalodu piekļuvi šim rīkam;

13. prasa īpaši atbalstīt sociālos MVU, kā jau iepriekš aicināts Eiropas Parlamenta nostājā 
par COSME programmu;
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Atveseļošanas stratēģija

14. pauž nožēlu par to, ka atveseļošanas plānā maz uzmanības veltīts MVU, un prasa veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu MVU piekļuvi; atgādina Padomei, ka MVU izdzīvošana pēc 
Covid-19 pandēmijas būs atkarīga no ātras lēmumu pieņemšanas;

15. mudina dalībvalstis par galvenajām politiskajām prioritātēm atzīt nodarbinātības un 
MVU ražošanas jaudas aizsardzību; mudina tās ierosināt konkrētus pasākumus, lai 
atbalstītu tos MVU, kuriem draud maksātnespēja;

16. pauž nožēlu par to, ka daudzi MVU nevar piekļūt ES finansējumam, jo attiecīgās 
procedūras un atbilstības kritēriji ir pārāk sarežģīti; aicina Komisiju mazināt šādus 
šķēršļus;

17. mudina dalībvalstis garantēt MVU vienlīdzīgu piekļuvi banku aizdevumiem; norāda uz 
to, cik svarīgi ir tradicionālie banku darbības modeļi, tostarp mazās reģionālās bankas, 
krājkooperatīvi un publiskās iestādes;

18. prasa palielināt MVU daļu pēc publiskajiem iepirkumiem noslēgtajos valdības līgumos, 
nodrošinot MVU piekļuvi un apkarojot tādus konkursa kritērijus, kuros prasības vai 
kvalifikācijas pārsniedz iegādāto pakalpojumu vai preču pamatelementus;

19. mudina Komisiju paļauties uz tirdzniecības aizsardzības instrumentiem (TAI), lai 
mazinātu tirgus izkropļojumus, ko rada trešo valstu tirdzniecība; prasa principu 
“vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” noteikt par Eiropas tirdzniecības politikas 
nozīmīgu punktu;

20. norāda, ka Covid-19 krīze ir mudinājusi MVU izmantot inovatīvas tehnoloģijas un 
uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, e-komerciju un sadarbīgo ekonomiku, un aicina 
Komisiju nodrošināt, lai pētniecība un inovācija būtu vērsta uz MVU līdzdalību;

21. pauž nožēlu par to, ka tikai 17 % MVU līdz šim ir sekmīgi integrējuši digitālās 
tehnoloģijas savos uzņēmumos, un aicina pārskatīt tādus instrumentus kā Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls un digitālās inovācijas centri, lai novērtētu un uzlabotu to 
efektivitāti;

22. prasa ieviest saistošu MVU testu, kas ļautu novērtēt tiesību aktu priekšlikumu 
ekonomisko ietekmi uz MVU; prasa pienācīgi novērtēt izmaksu lietderību plānotajai 
pašreizējo CO2 mērķu pastiprināšanai;

23. atgādina par nepieciešamību politikas veidošanā aktīvi iesaistīt MVU pārstāvjus, lai 
panāktu ilgtspējīgu pieeju zaļā kursa mērķiem, balstoties uz precīziem ilgtspējas 
novērtējumiem;

24. atgādina, ka klimatneitralitātes panākšana ir globāls uzdevums, un norāda, ka oglekļa 
robežmehānismam var būt būtiska nozīme Eiropas MVU konkurētspējas aizsardzībā, 
vienlaikus mudinot ES starptautiskās tirdzniecības partnerus pieņemt augstākus vides 
standartus;

25. 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 atlabšanai 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 ir 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.

Inovācijai un digitalizācijai 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, pirmām kārtām var 
panākt, nosakot pieeju “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” par vienu no 
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pamatprincipiem 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 pret 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, ka 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.


