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Godātais priekšsēdētāj!
Juridiskajai komitejai 2020. gada 7. maijā tika uzdots sniegt atzinumu Jūsu vadītajai komitejai 
saskaņā ar iepriekš minēto procedūru. Par atzinuma sagatavotāju tika iecelts Gilles Lebreton. 
Ņemot vērā to, ka Jūsu vadītā komiteja citām komitejām ir noteikusi īsu termiņu atzinuma 
sniegšanai, Juridiskā komiteja galu galā nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Komitejas sanāksmē 2020. gada 1. oktobrī tika pieņemts turpmāk izklāstītais atzinums1. 
Juridiskā komiteja nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ceru, ka šis atzinums vēstules veidā kalpos par noderīgu ieguldījumu ziņojumā, ko gatavo Jūsu 
vadītā komiteja.

Ar cieņu

Adrián Vázquez Lázara

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Adrián Vázquez Lázara (priekšsēdētājs), Ibán García Del Blanco, Sergey 
Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (priekšsēdētāja vietnieks), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, 
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, Esteban González 
Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, 
Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina Vollath, Tiemo 
Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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IEROSINĀJUMI

1. uzsver, ka ir jāuzlabo MVU darbības vide un ka ES tiesību aktiem ir jārada 
priekšrocības, neradot nevajadzīgu slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo tiesību aktu 
radītās izmaksas jo īpaši ietekmē MVU, ņemot vērā to ierobežotos cilvēkresursus un 
finanšu resursus; šajā sakarībā atgādina par to, cik svarīgs ir princips „vispirms domāt 
par mazajiem uzņēmumiem” un sistemātiska MVU testa piemērošana ES tiesību 
aktiem, kā arī par Komisijas apņemšanos attiecībā uz jauniem tiesību aktiem īstenot 
principu par veco aktu aizstāšana ar jaunajiem, nevis jaunu pieņemšanu papildus jau 
spēkā esošajiem; 

2. uzsver, ka Eiropas MVU ir smagi skārusi Covid-19 pandēmija, uzskata, ka šī pandēmija 
ir atklājusi dažas nepilnības Eiropas rūpniecības politikā, jo īpaši tās atkarību no trešām 
valstīm, un tai būtu jāmudina Eiropas Savienība uzlabot neatkarīgas Eiropas ražošanas 
ķēdes; tādēļ ES būtu labāk jāaizstāv savas stratēģiskās intereses, uzlabojot MVU 
aizsardzību un veicināšanu, lai palīdzētu tiem pilnībā izmantot iespējas stingri reaģēt uz 
problēmām, ar kurām tie un mūsu sabiedrība saskaras mūsdienās; uzsver, ka jaunajai 
stratēģijai vajadzētu būt ilgtermiņa redzējumam, galveno uzmanību pievēršot vietējam 
līmenim, lai izvairītos no piegādes ķēžu sabrukšanas; 

3. atzinīgi vērtē programmas InvestEU un tās MVU investīciju platformas pastiprināto 
lomu atveseļošanas plānā, kam vajadzētu būt galvenajam finanšu instrumentam, lai 
konsolidētu to uzņēmējdarbības modeļus un palīdzētu tiem ieguldīt korporatīvas 
pārvaldības projektos, kas veicinās konkurētspēju un uz tirgu balstītu inovāciju; 

4. uzsver, ka ir ļoti svarīgi veicināt stratēģisko nozaru pārcelšanu un pēc iespējas atbalstīt 
un attīstīt īsas ķēdes, lai radītu darbvietas Eiropā un tuvinātu MVU ekosistēmas 
patērētājiem; 

5. mudina Komisiju iesniegt vērienīgu, efektīvu un saistošu Eiropas līmeņa tiesisko 
regulējumu, kura pamatā būtu uzticamības pārbaude, lai Eiropas Savienībai nodrošinātu 
ilgtspējīgas piegādes ķēdes, tādējādi aizsargājot ilgtspējīgus Eiropas MVU;

6. mudina Komisiju efektīvāk cīnīties pret negodīgu konkurenci, kas ietekmē patērētājus 
un galvenokārt vājina MVU, kuru pamatā ir produkti no trešām valstīm, kas neatbilst 
Eiropas Savienības tehniskajiem, vides, veselības, sociālajiem vai intelektuālā īpašuma 
standartiem, cita starpā nosakot pienākumu ieviest nesen paredzēto, bet līdz šim tikai 
fakultatīvu „vienotu kontaktpunktu importam” PVN iekasēšanai;

7. atzinīgi vērtē jauno PVN režīmu mazajiem uzņēmumiem, pateicoties kuram būtu 
jāsamazinās birokrātijai un MVU administratīvajam slogam un uzņēmumiem būtu 
nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi; 

8. atzinīgi vērtē EUIPO 2020. gadā uzsākto „MVU programmu”, kuras mērķis ir ļaut 
MVU pilnībā izmantot no intelektuālā īpašuma tiesībām izrietošo juridisko garantiju 
potenciālu;



AL\1219357LV.docx 3/4 PE657.461v02-00

LV

9. uzsver, ka īpaša uzmanība vienotajā tirgū ir jāpievērš nozarēm, kas vērstas uz izaugsmi, 
piemēram, dalīšanās ekonomikai, kura piesaista novatoriskus jaunuzņēmumus, un ka ir 
jāļauj sekmīgi strādāt radošiem uzņēmējdarbības modeļiem un ES līmenī ir jāizmanto tā 
dēvētās regulatīvās smilškastes, lai panāktu, ka jaunuzņēmumiem samazinās inovācijas 
izmaksas, un lai atrastu veidu, kā likvidēt šķēršļus, kas liedz ienākt tirgū; 

10. uzsver, ka vajag ilgtspējīgu finansējumu, lai pārvarētu aktuālo investīciju trūkumu un lai 
savas līderpozīcijas nostiprinātu Eiropas MVU, kas jau tagad ir izvirzījušies vadībā, 
strādājot pie inovācijām, kuras palīdz sasniegt Eiropas zaļā kursa un Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda (TPF) mērķus; 

11. atgādina, ka ir jānodrošina, lai MVU patiešām gūtu labumu no Direktīvas 2011/7/ES 
par maksājumu kavējumiem komercdarījumos, un jāmudina dalībvalstis izmantot 
direktīvas 12. panta 3. punktā paredzēto iespēju pieņemt noteikumus, kas ir vēl 
labvēlīgāki MVU;

12. atzinīgi vērtē maksātspējas atbalsta instrumentu, ko Komisija iesniedza kā daļu no 
nākamās paaudzes ES tiesību aktu kopuma un kas nodrošinās ļoti nepieciešamo atbalstu 
MVU maksātspējai atlabšanas procesā pēc Covid, turklāt šim instrumentam ir 
jānodrošina, ka MVU saņem atbalstu, izmantojot efektīvus procesus, un ka šim 
instrumentam būtu jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, lai papildinātu dalībvalstu 
darbības;

13. aicina Komisiju aktīvi palīdzēt dalībvalstīm transponēt Direktīvu (ES) 2019/1023 par 
preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu un par pārstrukturēšanas maksātnespējas un 
parādsaistību dzēšanas procedūrām, lai jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi varētu 
izvairīties no bankrota; 

14. uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt Eiropas MVU un jaunuzņēmumiem 
preferenciālu piekļuvi publiskajam iepirkumam un riska kapitālam, samazināt 
administratīvo slogu un izstrādāt vienkāršošanas un inovācijas atbalsta politiku, kas var 
būt par pamatu patentu iesniegšanai; 

15. mudina ieviest politiku, kas atvieglo pašnodarbināto personu, jo īpaši sieviešu 
uzņēmēju, piekļuvi sociālās aizsardzības sistēmām; aicina Komisiju palielināt 
finansēšanas iespējas sievietēm uzņēmējām un uzlabot piekļuvi esošajiem līdzekļiem; 

16. mudina ieviest kritērijus, lai publiskajā iepirkumā priekšroku dotu reģionāliem 
produktiem un pakalpojumiem, un ierosina vajadzības gadījumā palielināt publiskā 
iepirkuma robežvērtības, lai stiprinātu MVU; 

17. uzsver nepieciešamību labāk aizsargāt MVU un jaunuzņēmumus un mudināt publiskās 
iestādes un pilsonisko sabiedrību ieguldīt pētniecībā par mākslīgo intelektu un citām uz 
nākotni vērstām tehnoloģijām, piemēram, robotiku, lielajiem datiem, viedajām precēm 
un pakalpojumiem vai blokķēdi, pilnībā ievērojot juridiskos un ētiskos standartus, kas 
jānosaka ES līmenī, un daudzi Eiropas MVU ir gatavi pastiprināt centienus šajā jomā; 

18. uzskata, ka galvenais uzdevums, lai turpmākajos gados nodrošinātu MVU 
konkurētspēju, būs izveidot ātru, drošu un uzticamu 5G interneta tīklu visā Eiropas 
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Savienībā un nodrošināt Eiropas digitālo neatkarību, jo īpaši attiecībā uz tīkliem un datu 
glabāšanu; 

19. atgādina, ka arī turpmāk ir jānodrošina, lai MVU zinātu savas tiesības un būtu informēti 
par dažādajām atbalsta iespējām, kas ir pieejamas; tādēļ uzsver, ka ir jāpastiprina 
informācijas apmaiņa starp MVU un dalībvalstīm; 

20. aicina Komisiju nodrošināt līdzsvarotu ES datu politiku, gādājot par juridisko noteiktību 
attiecībā uz datu izmantošanu pakalpojumu un produktu digitālajām inovācijām un to 
pieejamības satvaru, kā arī uzlabot uzņēmējdarbības modeļus, jo īpaši attiecībā uz 
MVU; 

21. aicina Komisiju veikt pētījumu par dažādām akciju iegādes iespēju shēmām MVU un 
jaunuzņēmumiem visā Eiropā, jo pievilcīgas akciju iegādes iespējas ļautu uzņēmumu 
dibinātājiem Eiropā konkurēt ar saviem kolēģiem visā pasaulē, pārdodot savas idejas 
daļu augsti kvalificētiem darbiniekiem.


