
 

 

P7_TA(2013)0512 

Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: uzņēmējdarbības gara 

atdzīvināšana Eiropā  

Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. novembra rezolūcija par rīcības plānu 

uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā 

(2013/2532(RSP)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par rīcības plānu uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: 

uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (O-000110/2013 – B7–0520/2013), 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu, 

I. Uzņēmējdarbības gars un izglītība uzņēmējdarbības jomā 

1. pauž cerību, ka visi ierosinātie pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai valstu un Eiropas 

līmenī attieksies uz visiem uzņēmējdarbības veidiem, piemēram, uz darbībām saistībā ar 

radošajām profesijām, kooperatīviem, amatniecības uzņēmumiem un sociāliem 

uzņēmumiem; 

2. atgādina, ka ekonomiskās un uzņēmējdarbības prasmes un spējas ir mūžizglītības galvenās 

kompetences un ka, ņemot vērā zemos izaugsmes rādītājus un bezdarba līmeni, jo īpaši 

jauniešu vidū, ir nepieciešami aktīvāki īstermiņa un vidēja termiņa pasākumi 

uzņēmējdarbības attīstībai un nostiprināšanai; 

3. atzīst, ka dalībvalstis ir atbildīgas par izglītību un apmācību ekonomikas, uzņēmējdarbības 

un sociālajā jomā un ka mācību sistēmas bieži vien ir mērķtiecīgākas un rentablākas, ja tās 

tiek strukturētas vietējā un dalībvalstu līmenī; uzskata, ka ES iniciatīvas varētu papildināt 

dalībvalstu pasākumus šajā jomā, īpaši izmantojot sadarbību un apmaiņu ar paraugpraksi, 

un tas būtu arī lietderīgi; 

4. uzsver, ka jānodrošina stimuli darba devējiem, kas piedāvā apmācību un citas iespējas gūt 

tieši darbā praktisku pieredzi cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju vai vispār bez kvalifikācijas 

(tostarp romiem); 

5. pauž bažas par to, ka pašreizējā ekonomiskās nedrošības vidē samazinās to ES iedzīvotāju 

skaits, kuri ir gatavi kļūt par pašnodarbinātajiem; uzskata, ka ES un dalībvalstīm būtu 

jāpastiprina to koordinēti centieni, lai uzlabotu uzņēmējdarbības kultūru Eiropā un izpētītu 

iespēju pieņemt īpašus pasākumus un mērķus, lai uzņēmējdarbību atkal padarītu pievilcīgu, 

tostarp arī kvalificētiem nodarbinātajiem ar darba pieredzi un jo īpaši nozarēs, kurām 

Savienībā ir stratēģiska nozīme; uzskata, ka, piemēram, būtu jāizveido cieša saikne starp 

šādam iniciatīvām un Komisijas pasākumiem rūpniecības politikas jomā; uzskata, ka 

šādiem pasākumiem būtu jāietver arī iniciatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanas sekmēšanai; 

6. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātos pasākumus un iniciatīvas saistībā ar izglītību un 

apmācību uzņēmējdarbības jomā un aicina dalībvalstis īstenot tās bez kavēšanās saskaņā ar 



 

 

subsidiaritātes principu; šajā sakarībā uzsver ES iniciatīvu "Jaunas prasmes, kas 

nepieciešamas jaunām darbvietām"; atzinīgi vērtē aicinājumu dalībvalstīm izglītību un 

apmācību uzņēmējdarbības jomā iekļaut nacionālajās programmās kā galvenās 

kompetences; 

7. uzskata, ka pasākumiem saistībā ar izglītību uzņēmējdarbības jomā topošo uzņēmēju spēju 

veidošanai vadīt uzņēmumu tā, lai šis uzņēmums nodrošinātu sabiedrībai pozitīvu 

ieguldījumu, vienlaicīgi samazinot negatīvo ietekmi uz cilvēkiem un vidi, būtu jāparedz 

stingri noturīguma un sociālās atbildības kritēriji; 

8. uzskata "MVU sūtņu tīklu" par potenciālu galveno forumu, kurā apmainās ar paraugpraksi 

un izvērtē īstenošanā gūtos panākumus; 

9. īpaši atbalsta jauniešu nodarbinātības garantijas plānoto ieviešanu un gatavību to pietiekami 

finansiāli atbalstīt, jo tā ir pirmais instruments, lai mazinātu plaši izplatītā jauniešu bezdarba 

sekas, it īpaši valstīs, kuras sevišķi smagi skārusi krīze; uzsver izstrādāto pasākumu nozīmi, 

ar kuriem paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbību un izglītību un apmācību uzņēmējdarbības 

jomā, jo to mērķis ir noturīga nodarbinātība un līdzekļu nelietderīgas izmantošanas iespēja 

ir niecīga; aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt turpmākus pasākumus, piemēram, 

nodokļu atvieglojumus, lai mudinātu MVU nodarbināt jauniešus; 

10. aicina Komisiju turpināt izvērst uzņēmumu, jo īpaši mazo uzņēmumu, atbalstu, 

konsultēšanu un veicināšanu ar starpnieku organizāciju palīdzību un izveidot programmas, 

kuru ietvaros tiek veicināta tādu gados vecāku uzņēmēju īstenota konsultēšana un atbalsts, 

kuri ir gatavi palīdzēt jauniem uzņēmējiem, kas vēlas dibināt uzņēmumus vai pārņemt 

tādus, kurus skārusi krīze, daloties speciālā profesionāla informācijā un pieredzē; 

11. aicina Komisiju veicināt uzņēmumu kopu, piemēram, tīklu un apvienību veidošanos, kas 

palīdzētu attīstīt uzņēmumu konkurences priekšrocības un gūt labumu, kopīgi izmantojot 

cilvēkresursu pārvaldību, un palielinātu to konkurētspēju; 

12. norāda, ka to mazo un vidējo uzņēmumu izaugsme, kuri izmanto informācijas un saziņas 

tehnoloģijas (IST), ir divas līdz trīs reizes lielāka; tālab aicina Komisiju sekmēt pasākumus, 

ar kuru starpniecību uzņēmēji spētu izmantot visas digitālā iekšējā tirgus priekšrocības; 

13. prasa Komisijai un dalībvalstīm turpināt attīstīt programmu “Erasmus jaunajiem 

uzņēmējiem” un palielināt kontaktpunktu skaitu dalībvalstīs, kurās tas nepieciešams; 

ierosina pastiprināti izmantot Eiropas Biznesa atbalsta tīkla jau esošās struktūras; uzskata, 

ka būtu jānosaka mērķis par 10 000 apmaiņām gadā, bet līdz šā mērķa īstenošanai panākt 

apmaiņu pieaugumu vismaz par 10 % gadā; 

14. saskata lielu potenciālu Leonardo apmaiņas programmā mācekļiem un uzsver, ka 

nepieciešamas tā dēvētās „starpnieku organizācijas”, kas atbalstītu MVU organizatoriskos 

jautājumos (piemēram, atbilstošu partneru meklēšanā ārvalstīs, telpu meklēšanā utt.); uzsver 

duālās izglītības sistēmas iestāžu absolventu (mācekļu izglītošanas) uzņēmējdarbības 

potenciālu; 

15. ierosina, ka dalībvalstis var pieprasīt papildu līdzekļus no Globalizācijas pielāgošanas 

fonda, ja vien tos var izmantot īstermiņa pasākumu finansēšanai, piemēram, atbalstam un 

konsultācijām uzņēmumu veidošanai un pārņemšanai, nevis turpmākas uzņēmumu 

pārvietošanas uz ārvalstīm attaisnošanai; 



 

 

16. ierosina ciešāk koordinēt pašreizējos un turpmākos instrumentus uzņēmējdarbības 

veicināšanai, lai dalībvalstu, reģionālajā un vietējā līmenī radītu stimulus un sinerģiju; 

17. pauž cerību, ka Komisijas jaunais sastāvs par savas darbības galveno tēmu izvēlēsies 

uzņēmējdarbības atbalstu un izglītību un apmācību uzņēmējdarbības jomā un īstenos 

Eiropas partnerību, kas ļaus salīdzināt dalībvalstu panākumus, tostarp saskaņā ar šādiem 

kritērijiem: 

a) izglītības uzņēmējdarbības jomā, jo īpaši praksei pietuvinātu elementu kā, piemēram, 

projekta „Uzņēmums skolā” vai obligātas prakses pirms vidusskolas pabeigšanas 

iekļaušana valsts skolu mācību plānos, 

b) saņemtā atbalsta līmenis no struktūrfondu resursiem, kas izmantots izglītībai un 

apmācībai uzņēmējdarbības jomā; 

c) dalībnieku skaits uzņēmējdarbības moduļos, kas iekļauti Jaunatnes garantijas shēmās vai 

mobilitātes programmās, kas paredzētas jaunajiem uzņēmējiem, īpaši jauniešiem; 

d)  to personu skaits, kuru mērķis pēc šo pasākumu veikšanas ir veidot uzņēmumu; 

18. mudina dalībvalstis steidzamā kārtā pieņemt dalībvalstu, reģionālās un vietējās stratēģijas 

izglītības un apmācības uzņēmējdarbības jomā iekļaušanai mācību programmās 

(pamatizglītības, vidusskolas izglītības, profesionālās izglītības iestādēs, universitātēs un 

pieaugušo izglītības iestādēs); pauž cerību, ka šādas stratēģijas ietvers visu veidu 

uzņēmumus, kā arī uzņēmējdarbības sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi; uzsver uz praksi 

vērstu un interaktīvu elementu nozīmi izglītībā un apmācībā ekonomikas un 

uzņēmējdarbības jomā; 

19. uzskata, ka profesionālā pamatapmācība un turpmākā apmācība var nodrošināt zināšanas, 

iemaņas un prasmes, kuras darba tirgū ir pieprasītas, īpaši ja to nodrošina bezdarbniekiem, 

kā arī paredzēt individuālas konsultācijas darba meklēšanā; aicina Komisiju un dalībvalstis, 

visā Eiropā stiprināt profesionālās pamatapmācības un turpmākas apmācības piedāvājumu, 

lai uzlabotu kompetenču un kvalifikāciju pārredzamību, atzīšanu un kvalitāti, kā arī 

sekmētu mācekļu un darba ņēmēju mobilitāti; 

20. uzsver, ka zināšanas par tirgus darbību, ekonomiku un finanšu sistēmām ir obligāts 

nosacījums labai uzņēmuma vadībai un tālab tās būtu jāiekļauj valsts pamatizglītības 

sistēmā un ES apmācības programmās; aicina Komisiju un dalībvalstis nekavējoties iekļaut 

savās apmācības programmās zināšanu nodrošināšanu par finanšu jautājumiem; 

21. uzsver, cik jauniešiem ir svarīgas mācekļu vietas ekonomikas nozarēs ar plašām 

perspektīvām, kas ir ļoti svarīgs solis pārejai no izglītības uz profesionālo darbību; 

22. atzinīgi vērtē zināšanu un inovāciju kopienu koncepciju, kuras, īpašu uzmanību pievēršot 

uzņēmējdarbībai un integrējot atsevišķos zināšanu trijstūra elementus — pētniecību, 

profesionāli tehnisko izglītību un inovācijas —, ir nozīmīgs dzinējspēks inovācijām galveno 

sabiedrības uzdevumu jomās un tādējādi rada svarīgu instrumentu izaugsmes 

nodrošināšanai un darbvietu radīšanai Eiropā; tālab uzsver, ka zināšanu un inovāciju 

kopienām būtu jānostiprina uzņēmējdarbība savās struktūrās un koncepcijās attiecībā uz 

pētniecību, inovāciju un apmācību; uzsver, ka zināšanu un inovāciju kopienās būtu jāiekļauj 

paraugprakse attiecībā uz inovatīvu izglītību un apmācības koncepcijām un tehnoloģijām un 



 

 

jāapmainās ar to; turklāt ierosina veikt novērtējumu par ilgāku laikposmu attiecībā uz 

zināšanu un inovāciju kopienām, kuras paredzētas, lai turpinātu attīstīt šādas inovatīvas 

izglītības un apmācības koncepcijas, īpaši koncentrējoties un izglītību uzņēmējdarbības 

jomā; 

II. Uzņēmējdarbības vide un apstākļi 

23. prasa, lai Komisija un EIB grupa sadarbībā ar MVU apvienībām pastiprinātu savus 

centienus informācijas sniegšanā šo uzņēmumu iepazīstināšanai ar finansēšanas iespējām; 

24. uzsver, ka elastīgu finansēšanas alternatīvu veidošana ir būtiska jaunu uzņēmumu radīšanai; 

uzsver, ka ir jānovērš pašu kapitāla salīdzinājumā ar piesaistīto kapitālu diskriminēšana 

nodokļu ziņā un ir jānosaka līdzdalības apjoms, ko neapliek ar nodokļiem; uzsver — tā kā 

banku kredīti ir viens no svarīgākajiem MVU finansēšanas veidiem, ir jāpanāk droša kredītu 

piešķiršana un turklāt jācenšas nostiprināt dalības uzņēmumos finansēšana, paredzot 

labākus pamatnoteikumus privātajam pašu kapitālam un riska kapitālam, tostarp atbalstot 

vidusslāņa fondus un ieguldītāju un uzņēmēju sasaistīšanas fondus bez prospektu 

izmaksām; prasa noteikt ar nodokļiem neapliekamā ieguldījumu summu attiecībā uz dalību 

uzņēmumos; 

25. atgādina, ka administratīvās izmaksas vēl joprojām ir viens no galvenajiem šķēršļiem 

uzņēmuma dibināšanā vai tā darbības turpināšanā; uzstāj, ka nevajadzīgu administratīvo 

izmaksu samazināšana vēl joprojām ir viena no politiskās programmas tēmām un sagaida, 

ka Komisijas jaunais sastāvs politikas un pasākumu priekšlikumos laikposmam līdz 

2020. gadam saistībā ar Mazās uzņēmējdarbības akta prioritātēm iekļaus konkrētus 

kvantitatīvus mērķus (piemēram, pieņemot ES regulējumu, samazināt administratīvās 

izmaksas par 25 %); 

26. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinātos pasākumus šā "pasākumu pīlāra" ietvaros un norāda uz 

attiecīgajiem jautājumiem, kurus Parlaments īpaši uzsvēris savās 2012. gada 23. oktobra 

rezolūcijās par maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un  par konkurētspēju un 

uzņēmējdarbības iespējām1 un 2013. gada 5. Februāra rezolūcijā par finanšu pieejamības 

uzlabošanu MVU2; 

27. atzinīgi vērtē atkārtoto Komisijas aicinājumu dalībvalstīm samazināt izmaksas un laiku, kas 

nepieciešams uzņēmuma dibināšanai; norāda, ka nav panākts pietiekams progress, kopš 

Mazās uzņēmējdarbības akta pieņemšanas, un aicina dalībvalstis pastiprināt centienus šajā 

sakarībā; 

28. uzsver, ka dažādie uzņēmējdarbības modeļi, piemēram, ģimenes uzņēmumi, kooperatīvi u.c. 

būtu jāņem vērā, kad tiek radīta uzņēmējdarbību veicinoša vide, paredzot piemērotus 

atbalsta pakalpojumus uzņēmumiem; 

29. uzsver, ka ES atbalsta pasākumi, kas paredzēti MVU vēl joprojām nav sabalansēti un ka 

daudzas dalībvalstis vēl arvien, izstrādājot tiesisko regulējumu, neņem vērā mazo 

uzņēmumu īpatnības; 

30. uzsver, ka finanšu līdzekļu nepieejamība ir viens no galvenajiem šķēršļiem MVU attīstībai; 

                                                 
1  Pieņemtie teksti P7_TA(2012)0387. 
2  Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0036. 



 

 

aicina Komisiju visaptveroši pārbaudīt, vai MVU paredzētie finansēšanas instrumenti, 

piemēram, mikrofinansēšanas instruments PROGRESS, patiešām atvieglo MVU piekļuvi 

finanšu līdzekļiem, īpaši ņemot vērā to, ka dažu dalībvalstu finanšu iestādes paredz ļoti 

stingrus nosacījumus aizdevumu piešķiršanai MVU; 

31. atzinīgi vērtē Komisijas centienus palīdzēt dalībvalstīm uzlabot nodokļu un administratīvos 

noteikumus uzņēmumu pārņemšanas gadījumos; uzskata, ka ir jāuzlabo nodokļu noteikumi 

attiecībā uz tādām inovatīvām finansēšanas formām kā grupu, riska kapitāla un 

uzņēmējdarbības mecenātu finansējums; aicina dalībvalstis palielināt atbalstu uzņēmumu 

pārņemšanai, izmantojot īpašus instrumentus dalībvalstu līmenī, kas paredz aizdevuma 

galvojumu, kā arī citus finansēšanas veidus, piemēram, grupu finansējumu vai 

uzņēmējdarbības mecenātu sniegto finansējumu, kā arī atzinīgi vērtē to, ka Komisija īpašu 

uzmanību pievērš kolektīvās finansēšanas veidiem; uzskata, ka uzņēmumu pārņemšana arī 

būtu jāveicina, izmantojot atbilstošas apmācību iniciatīvas attiecībā uz vadības prasmēm, 

piemēram, gadījumos, kad uzņēmumu pārņem nodarbinātie; 

32. norāda, ka sarežģītie noteikumi attiecībā uz PVN ilgu laiku ir bijuši viens no galvenajiem 

šķēršļiem, kas atturēja uzņēmējus izmantot vienotā tirgus potenciālu; aicina Komisiju cik 

vien drīz iespējams iesniegt plānotos priekšlikumus noteikumu pievienotās vērtības nodokļa 

jomā pielāgošanai un ar šā nodokļa pārbaudi saistīto izmaksu samazināšanai, ieviešot vienu 

vienīgu pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, lai šos priekšlikumus varētu pieņemt jau 

pašreizējā pilnvaru laikā; 

33. uzskata, ka ierosinātie pasākumi administratīvā sloga (tas var ietvert arī nevajadzīgu vai 

nesamērīgu slogu, kuru rada regulējums), kā arī birokrātijas sloga samazināšanai ir 

papildinājums Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktā noteiktajiem principiem; pauž nožēlu 

par to, ka rīcības plānā nav iekļautas tādas svarīgas iniciatīvas kā pasākumi MVU testa 

īstenošanai dalībvalstu līmenī vai augsta līmeņa grupas administratīvā sloga mazināšanai 

turpmākā loma, vai arī ikgadēja rezultātu apkopojuma sagatavošana par izdevumiem ES un 

dalībvalstīs, ko rada regulatīvais slogs; aicina Komisiju pilnvarotā MVU jautājumos vadībā 

sagatavot grafiku par to desmit ES pasākumu pārstrādāšanu, kuri rada vislielāko 

administratīvo slogu, lai tādējādi samazinātu pārmērīgo apgrūtinājumu; apliecina, ka šāds 

samazinājums nekādā gadījumā nedrīkst kaitēt sociālajiem un vides standartiem; 

34. aicina dalībvalstis noteikt no jauna nodibinātiem uzņēmumiem labvēlības režīmu attiecībā 

uz sociālās apdrošināšanas iemaksām un labvēlības režīmu visiem nodokļiem, kas saistīti ar 

iemaksām kontā, kas nozīmētu, ka pirmos darbības gadus uzņēmumi maksātu nodokļus 

tikai par faktisko peļņu; turklāt šai sistēmai jābūt pilnīgi pārredzamai, lai to nevarētu 

izmantot ļaunprātīgi; 

35. uzsver zināšanu nodošanas nozīmi atsevišķu zināšanu centru, piemēram, pētniecības iestāžu 

un izcilības centru, un MVU starpā, kas nodrošina MVU panākumus; uzsver, ka ir 

nepieciešams precīzi definēt zināšanu ieviešanas procesu praksē, norādot uz šādas 

ieviešanas priekšrocībām veiksmīgai uzņēmumu kopu veidošanai; 

36. atbalsta Komisijas nodomu dot vēl vienu iespēju godīgas maksātnespējas gadījumā un 

samazināt uzņēmumiem nospiedošo administratīvo slogu; 

37. uzsver brīvo profesiju nozīmi Eiropas uzņēmējdarbībā; atzinīgi vērtē Komisijas 

paziņojumu, ka tiks veidota darba grupa ar mērķi izpazīties ar brīvo profesiju īpatnībām un 

vajadzībām; lūdz Komisiju ņemt vērā šīs darba grupas secinājumus, gatavojot likumdošanas 



 

 

priekšlikumu ietekmes novērtējumus, kā arī pasākumu uzraudzībai saistībā ar Mazās 

uzņēmējdarbības akta īstenošanu; mudina, lai šis darbs varētu būt par pamatu Eiropas brīvo 

profesiju hartas izstrādāšanai; 

38. uzsver, ka ir svarīgi attīstīt inovatīvas kompetences vispār un turklāt gan jaunos, gan jau 

esošos uzņēmumos veicināt inovācijas, kuras ierosina darba ņēmēji; uzsver arī, ka bieži vien 

uzņēmumi veiksmīgi tiek dibināti, sadalot esošos uzņēmumus, kuros darbiniekiem ir iespēja 

attīstīt savas idejas drošā un resursiem bagāta vidē; uzsver turklāt, ka daudzi uzņēmumu 

dibinātāji ir gan kvalificēti strādnieki, gan strādnieki bez kvalifikācijas, kas nozīmē, ka ne 

tikai akadēmiskas mācību iestādes beigušajiem ir iespējas iesaistīties uzņēmējdarbībā; 

norāda, ka uz praksi orientētai profesionālai izglītībai ir nozīmīga loma uzņēmējdarbībā un 

inovatīvā darbībā; 

39. uzsver, ka ir svarīgi radīt stimulus nepilnu slodzi nodarbinātajiem pašiem veikt 

uzņēmējdarbību, dibinot savu uzņēmumu; 

40. aicina izmantot pielāgošanas noteikumus saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS), kas 

paredzēti Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu (COSME) programmai, 

jo īpaši attiecībā uz tās finanšu instrumentiem; uzstāj, ka DFS būtu jāturpina paredzēt 

mikrofinansēšanas programmas, piemēram, Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu 

"Progress" un JASMINE iniciatīvu (Vienotā rīcība mikrofinansēšanas iestāžu atbalstam); 

41. uzsver, ka elastīgu finansēšanas alternatīvu veidošana ir būtiska jaunu uzņēmumu un MVU 

radīšanai, veicinot to piekļuvi finansējumam; norāda, ka attiecībā uz dažādiem 

uzņēmējdarbības veidiem var būt lietderīgs atšķirīgs sadalījums pašu un piesaistītajā 

kapitālā, kā arī jaukts finansējums, un aicina dalībvalstis novērst atšķirīgu attieksmi starp 

pašu kapitālu un piesaistīto kapitālu un noteikt ieguldījumu apjomu reālajā ekonomikā, ko 

neapliek ar nodokli, lai stimulētu noturīgu izaugsmi un radītu darbvietas; aicina Komisiju 

pārbaudīt, kādas priekšrocības nodrošina mikrokredītu pārvēršana vērtspapīros; 

42. aicina dalībvalstis sadalīt publiskā iepirkuma līgumus atsevišķās daļās, lai atvieglotu MVU 

dalību aicinājumos iesniegt priekšlikumus, piemēram, iekļaujot principu „piemērot vai 

pamatot nepiemērošanu” savās publiskā iepirkuma procedūras regulējošās tiesību normās; 

43. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstīs joprojām tiek izvirzītas augstas prasības, lai nodibinātu 

uzņēmumu; aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstis samazina līdz vienam mēnesim 

laikposmu, kas nepieciešams koncesiju un citu atļauju izsniegšanai, kas nepieciešamas 

uzņēmējdarbības uzsākšanai; 

44. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt uzņēmējdarbības uzsākšanas pakalpojumus tiem 

absolventiem, kuri apmācību laikā piedalījušies kursos, kas īpaši paredzēti personām, kuras 

vēlas dibināt uzņēmumu; 

45. aicina dalībvalstis izveidot centralizētus kontaktpunktus, kuros tiktu apvienoti visi 

uzņēmumiem paredzētie atbalsta dienesti, cita starpā piekļuves jomā finanšu līdzekļiem no 

dažādiem avotiem, uzņēmumu dibināšanas konsultatīvie centri un informācija par darījumu 

iespējām ES un ārpus tās; 

46. aicina dalībvalstis iekļaut valsts tiesību aktos līdzsvarotu pieeju attiecībā uz parādu dzēšanas 

termiņiem un parādu regulējumu, lai uzņēmējiem pēc godīgas maksātnespējas būtu iespēja 

atjaunot uzņēmumu un tiktu samazināts kreditoru risks; 



 

 

III. Uzņēmēji kā paraugs un īpašu mērķgrupu sasniegšana 

47. atbalsta "ES uzņēmējdarbības dienas" ieviešanu, lai uzsvērtu uzņēmējdarbības veiksmes 

stāstus un, kas ir īpaši svarīgi, pievērstu plašsaziņas līdzekļu uzmanību tiem; uzskata, ka 

galvenokārt uzmanība būtu jāpievērš piemēriem par uzņēmējiem, kuri spēj radīt 

ekonomikas pievienoto vērtību un turklāt ievērot arī ES galvenos principus par noturīgumu 

un sociālo atbildību; vēlas, lai skolas un apmācību iestādes iesaistītos šajā pasākumā, rīkojot 

tikšanās ar uzņēmējiem un apmeklējot uzņēmumus; 

48. uzsver uzņēmēju sieviešu lielo potenciālu un prasa Komisijai sagatavot ticamus datus, lai 

varētu labāk izvērtēt regulējumu un novērst iespējamos šķēršļus uzņēmēju sieviešu darbībai; 

49. uzsver, cik liels ir kooperatīvu un sociāli ekonomisko uzņēmumu potenciāls darbvietu 

radīšanā, jo īpaši jauniešiem paredzēto darbvietu radīšanā, jo šiem uzņēmumiem ir svarīga 

loma gan noturīgā attīstībā vietējā līmenī ne tikai ekonomikas, bet arī sociālajā un 

nodarbinātības jomā; 

50. uzsver, ka būtiska loma uzņēmējdarbībā ir informācijas un sakaru tehnoloģijām, un aicina 

Komisiju un dalībvalstis izstrādāt un atbalstīt programmas, it īpaši jauniešiem un sievietēm 

paredzētas, kvalifikāciju uzlabošanai informācijas un sakaru tehnoloģiju jomā; 

51. uzskata, ka ir nepieciešams īpašu uzmanību pievērst citām uzņēmējdarbībā maz pārstāvētām 

iedzīvotāju grupām, piemēram, jauniešiem, gados vecākām personām, invalīdiem un 

imigrantiem; 

52. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās problēmas, ir nepieciešama plašāk orientēta 

stratēģija, kura apvieno darbvietu radīšanu ar jaunām Eiropas darba tirgus vajadzībām, kas 

strauji attīstās; šajā sakarībā uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot darba ņēmēju, tostarp 

pētnieku un citu speciālistu, mobilitāti ES, lai ar šīs stratēģijas starpniecību iekšējā tirgū 

patiešām varētu īstenot Eiropu bez robežām; 

53. uzsver, ka nepietiekami tiek atzīta ārzemēs iegūtā vispārēja un profesionāla kvalifikācija, 

kas būtiski apgrūtina migrantu iespējas dibināt uzņēmumus; tādēļ prasa steidzami vienoties 

par profesionālo kvalifikāciju direktīvu; 

o 

o     o 

54. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

 


