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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 3. punktu, kas attiecas uz iekšējo 
tirgu, ilgtspējīgu attīstību un sociālo tirgus ekonomiku,

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju1,

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

– 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/EK3,

– ņemot vērā 2012. gada 23. oktobra rezolūciju par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) ― konkurētspēju un uzņēmējdarbības iespējām4,

– ņemot vērā 2015. gada 8. septembra rezolūciju par ģimenes uzņēmumiem Eiropā5,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai6,

– ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno daudzgadu finanšu shēmu, pašu 
resursiem un atveseļošanas plānu7,

1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.
2 OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.
3 OV L 347, 20.12.2013., 33. lpp.
4 OV C 68E, 7.3.2014., 40. lpp.
5 OV C 316, 22.9.2017., 57. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.



– ņemot vērā 2020. gada 23. jūlija rezolūciju par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija 
ārkārtas sanāksmes secinājumiem1,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. februāra paziņojumu "Pārskats par "Eiropas 
mazās uzņēmējdarbības aktu"" (COM(2011)0078) un 2011. gada 12. maija attiecīgo 
rezolūciju2,

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

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

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

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu "Eiropas zaļais kurss" 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu "Eiropas digitālās nākotnes 
veidošana" (COM(2020)0067),

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

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu "Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija" (COM(2020)0102),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 11. marta paziņojumu "Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns "Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu"" (COM(2020)0098),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu "Eiropas lielā stunda ― 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei" (COM(2020)0456),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu "Pielāgotā Komisijas darba 
programma 2020. gadam" (COM(2020)0440),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 1. jūlija paziņojumu "Eiropas Prasmju programma 
ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai" (COM(2020)0274),

– ņemot vērā 2019. gada novembrī publicēto 2018.–2019. gada ziņojumu par Eiropas 
MVU,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada pavasara ekonomikas prognozi,

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2020. gada 22. janvāra Īpašo ziņojumu 
Nr. 02/2020 "MVU instruments darbībā: efektīva un inovatīva programma, kuras 
īstenošanā radušās problēmas",

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0206.
2 OV C 377E, 7.12.2012., 102. lpp.



– ņemot vērā secinājumus, kas izdarīti 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības 
indeksā, kas publicēts 2020. gada 11. jūnijā,

– ņemot vērā Pasaules Bankas 2020. gada jūnija ziņojumu "Pasaules ekonomikas 
perspektīvas",

– ņemot vērā ESAO 2019. gada 10. decembra ziņojumu "The Missing Entrepreneurs 
2019",

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma 
komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Kultūras un izglītības 
komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas vēstuli,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-
0237/2020),

A. tā kā Komisijas paziņojums "MVU stratēģija ilgtspējīgai un digitālai Eiropai" tika 
publicēts 2020. gada 10. martā, bet 2020. gada 11. martā PVO izdeva Covid-19 
brīdinājumu par pandēmiju1, kas būtiski ietekmē ekonomisko, sociālo un politisko vidi, 
kurā MVU veic darbību, un tagad šī stratēģija ir jāpārskata, jo ir mainījušies daudzi 
ekonomiskie, sociālie un politiskie apstākļi; tā kā Komisijas stratēģijā, kas tika iesniegta 
2020. gada martā, joprojām ir ierosināti risinājumi gan tādām MVU strukturālām 
ekonomiskām, sociālām un vides problēmām, kas tiem bija jau pirms Covid-19 krīzes, 
gan jaunām problēmām saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos; tā kā Komisijai būtu 
jāiesniedz sava paziņojuma par MVU stratēģiju atjauninātā versija, kas atspoguļotu šajā 
rezolūcijā izklāstītos argumentus; tā kā konkurētspējas ziņā Eiropa atpaliek no citām 
attīstītām tautsaimniecībām, apdraudot Eiropas spēju radīt pārticību un labklājību;

B. tā kā 24 miljoni MVU ES 27 dalībvalstīs ir ekonomikas mugurkauls un pirms 
pandēmijas tie nodrošināja vairāk nekā pusi no ES IKP un nodarbināja aptuveni 
100 miljonus darba ņēmēju; tā kā 98,9 % ES nefinanšu uzņēmējdarbības ekonomikas 
veido mazie uzņēmumi ar mazāk nekā 49 darbiniekiem2; tā kā mikrouzņēmumi, mazie 
un vidējie uzņēmumi (MMVU), ņemot vērā to lielumu un lielo darbības daudzveidību 
dažādās nozarēs, gan valstu, gan arī ES līmenī ir ļoti sarežģīti un neviendabīgi; tā kā 
MVU ir izšķiroša nozīme Eiropas industriālo vērtības ķēžu attīstībā un noturībā un tie 
ievērojamā mērā veicina vietējo, reģionālo un valsts ekonomiku;

C. tā kā MVU jābūt Eiropas zaļā kursa un digitālās stratēģijas centrā un MVU jānodrošina 
pienācīgs atbalsts ar īpaši pielāgotiem finanšu instrumentiem un MVU atbalstošu 
tiesisko vidi, lai tiem būtu nozīmīga loma Eiropas ekonomikas izaugsmē, kā arī 
Savienības plašāku stratēģisko mērķu, tostarp vides mērķu, sasniegšanā līdz 
2050. gadam;  tā kā rezolūcijā "Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku 
apkarošanai" Parlaments uzsvēra, ka Eiropas zaļajam kursam un digitalizācijai 
vajadzētu veicināt atveseļošanas un atjaunošanas stratēģiju īstenošanu pēc Covid-19 

1 PVO ģenerāldirektora ievadvārdi preses brīfingā par Covid-19, 2020. gada 11. marts.
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krīzes; tā kā MVU aktīvi jāiesaista un jāatbalsta ES digitālās stratēģijas un Eiropas zaļā 
kursa īstenošanā, lai uzlabotu to konkurētspēju un atraisīto to potenciālu digitalizācijas, 
inovatīvu risinājumu ieviešanas un aktuālo vides un sociālo problēmu risināšanas jomā; 
tā kā MVU devumam būs izšķiroša nozīme šo stratēģiju veiksmīgā īstenošanā;

D. tā kā pandēmijas izraisītā ekonomikas krīze un ar to saistītās drūmās ekonomikas 
izredzes ir nenosakāmu skaitu MVU un jaunuzņēmumu novedušas uz maksātnespējas 
robežas; tā kā 2018. gadā tikai 40 % uzņēmumu maksājumus veica noteiktajā termiņā; 
tā kā daudzi MVU piedzīvo likviditātes krīzi, kas ne vien negatīvi ietekmēs to ikdienas 
darbības, bet arī nākotnes izaugsmes izredzes, liedzot tiem pienācīgi plānot ilgtermiņa 
ieguldījumus;

E. tā kā ārkārtas aktīvu iegāde, ko, reaģējot uz pandēmijas izraisīto ekonomikas krīzi, veic 
Eiropas Centrālā banka (ECB), galvenokārt palīdz lielākiem uzņēmumiem, jo tie ir 
vairāk atkarīgi no parāda instrumentu komerctirgus, bet finanšu stāvokļa uzlabošanos 
MVU tie nenodrošina; tā kā ES un dalībvalstīm jārīkojas drosmīgi un ātri, lai pēc 
iespējas mazinātu ekonomiskos, sociālos un stratēģiskos riskus, kas saistīti ar šo 
uzņēmumu izzušanu; atzīst, ka banku aizdevumi tradicionāli ir galvenais ārējais MVU 
finansējuma avots Savienībā, jo banku piešķirtais finansējums nodrošina vairāk nekā 
trīs ceturtdaļas no MVU finansējuma, padarot MVU ļoti neaizsargātus gadījumos, kad 
bankas samazina aizdevumu izsniegšanu; tā kā MVU rīcībā nav instrumentu ieilgušas 
krīzes gadījumā un valstu pasākumiem nevajadzētu radīt negatīvu ietekmi uz ES iekšējo 
tirgu;

F. tā kā Covid-19 krīzes izraisītā kapitāla deficīta ietekme dažādās nozarēs, dažādu veidu 
uzņēmumos un dalībvalstīs nebūs vienāda, tādējādi radot atšķirības iekšējā tirgū; tā kā ir 
svarīgi saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai mazinātu konkurences 
izkropļojumus iekšējā tirgū, un tā kā dalībvalstu izaugsmes rādītāju atšķirības ir viens 
no nevienmērīgas ekonomikas attīstības ES iemesliem; tā kā MVU vēl negatīvāk 
ietekmē nepārvaramā un bieži vien neregulētā globālā konkurence;

G. tā kā ESAO ziņojumā par ekonomikas perspektīvu nav izslēgta iespēja, ka vēl viena 
smaga Covid-19 viļņa gadījumā ienākumu zudums līdz 2021. gada beigām pārsniegs 
ienākumu zudumu jebkurā iepriekšējā recesijā pēdējo 100 gadu laikā1; tā kā pēc Covid-
19 uzliesmojuma valsts atbalstam nevajadzētu radīt konkurences izkropļojumus iekšējā 
tirgū dažādu valstu MVU starpā; tā kā pandēmija ir parādījusi, ka digitālajai pārejai ir 
ārkārtīgi būtiska nozīme, un ir izgaismojusi nepieciešamību digitalizēt ekonomiku, lai 
nodrošinātu labāku noturību nākotnē, kā arī pandēmija ir parādījusi, ka vides problēmas 
joprojām pastāv un tās jārisina; tā kā ES saskaras ar nopietnu globālo ekonomikas 
dalībnieku konkurenci; tā kā inovācija ir efektīvs līdzeklis, ar kura palīdzību MVU 
varētu ilgtermiņā sasniegt ilgtspējīgu izaugsmi;

H. tā kā sagaidāms, ka, ieviešot ekoloģiski ilgtspējīgas darba metodes, inovācijas un 
tehnoloģijas, MVU tiks radītas jaunas darbvietas un uzņēmējdarbības iespējas, 
vienlaikus uzlabojot to konkurētspēju un samazinot izmaksas, ja vien tiks ieviesti 
pareizie administratīvie, regulatīvie un tehniskie nosacījumi; tā kā daudzi MVU vēlas 
uzlabot savus rezultātus vides aizsardzības, resursefektivitātes un energoefektivitātes, 
digitālo tehnoloģiju izmantošanas un inovatīvu risinājumu ieviešanas jomā un tā kā 
visiem šiem faktoriem būs izšķiroša nozīme, lai atbalstītu MVU ilgtspējīgu izaugsmi un 

1 ESAO ekonomikas perspektīva, 2020. gads, I izdevums.



konkurētspēju ilgtermiņā, kā arī, lai tie varētu uzņemties būtisku lomu ekoinovāciju 
tiešā ieviešanā; tā kā šai sakarā būtu jānodrošina labāka piekļuve finansējumam un 
tehniskajam atbalstam;

I. tā kā Komisijas 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā1 ir secināts, ka 
daļēji starptautisko uzņēmumu negodīgas konkurences dēļ daudziem MVU joprojām 
nav pilnīgas piekļuves digitalizācijai un ka tie atpaliek no lieliem uzņēmumiem gan 
digitālo prasmju, gan uzņēmumu darbību digitalizācijas ziņā; tā kā gan digitālajā, gan 
arī nedigitālajā vienotajā tirgū būtu jāpiemēro vienādi noteikumi, lai nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus, izvairoties no negatīvas ietekmes uz darba un 
sociālajām tiesībām; tā kā datu izmantošana var nodrošināt konkurences priekšrocību un 
dot iespēju MVU izmantot digitālās pārkārtošanās sniegtos ieguvumus un tā kā, 
pievēršoties digitālās pratības un prasmju veicināšanai, vienlaikus jāsekmē ES 
ieguldījumi digitālajā infrastruktūrā un jāuzlabo datu pieejamība MVU un godīga 
uzņēmējdarbības struktūra un tiesiskais regulējums visu veidu tirgos, tādos kā 
uzņēmumu darījumi ar uzņēmumiem, uzņēmumu darījumi ar patērētājiem un 
uzņēmumu darījumi ar valdību;

J. tā kā viena no galvenajām problēmām, kas liedz izmantot digitalizācijas iespējas, ir 
kvalificētu darbinieku piesaiste; tā kā Komisijai, dalībvalstīm un vietējām pašvaldībām 
būtu jārīkojas, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi ar mērķi nodrošināt MVU 
konkurētspēju un Savienības ilgtspējīgu un ilglaicīgu ekonomisko izaugsmi; tā kā 
Savienības MVU stratēģija varētu sniegt iespēju veicināt nepietiekami pārstāvēto 
cilvēku grupu uzņēmējdarbības kultūru un radīt viņiem iespēju pilnībā izmantot 
iespējas, ko sniedz digitālā un zaļā pārkārtošanās;

K. tā kā uzņēmējdarbības kultūras veicināšana var nodrošināt to, ka MVU pilnībā iesaistās 
divējādās pārkārtošanās procesā un izmanto tā sniegtos ieguvumus, kā arī veicināt 
darbvietu radīšanu un tādējādi palielināt MVU ietekmi uz darba tirgu; tā kā sievietes 
veido 52 % no kopējā Eiropas iedzīvotāju skaita, bet ES pašnodarbināti ir tikai 34,4 % 
sieviešu un 30 % darbojas jaunuzņēmumos2; tā kā sieviešu radošums un 
uzņēmējdarbības potenciāls joprojām nav pietiekami izmantots un būtu jāturpina 
pilnveidot;

L. tā kā būtu jāsamazina regulējuma radītais slogs, piemēram, finanšu izmaksas un 
atbilstības nodrošināšanas radītās apgrūtinājuma izmaksas, ko rada pārmērīgs 
regulējums un pārāk sarežģītas administratīvās procedūras, tostarp problēmas saistībā ar 
patentu tiesvedību, piemēram, intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, kā arī saistībā ar 
finansējuma iegūšanas iespējām; tā kā inovācija nav saistīta ar regulējumu, bet to 
veicina sadarbības centieni, ko uzņēmumi īsteno, lai apmainītos ar zināšanām un 
informāciju un lai apvienotu ierosmes un finansējumu ar partneriem plašāku inovācijas 
sistēmu ietvaros; tā kā dotācijas parasti izmanto biežāk nekā nodokļu kredītus, lai 
sasniegtu MVU vai darbības, kurās MVU, visticamāk, varētu iesaistīties;

M. tā kā ES MVU definīcija ir minēta vairāk nekā 100 ES tiesību aktos, kas aptver plašu 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-
desi-2020

2 Innovation Finance Advisory ziņojums Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankai 
"Funding women entrepreneurs — How to empower growth" (Sieviešu uzņēmēju 
finansēšana — kā veicināt izaugsmi), 2020. gada jūnijs.
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ES politikas jomu klāstu; tā kā Komisija turpinās izvērtēt pašreizējo definīciju un ziņos 
par pavisam nesen rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā izvirzītajiem konkrētiem 
jautājumiem, piemēram, par sarežģītajām īpašumtiesību struktūrām vai iespējamo 
tehnoloģiskās iesīkstes efektu; tā kā Komisijai joprojām ir jāpilda Eiropas Savienības 
Tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums, kurā ir prasīts precizēt neatkarības un 
autonomijas kritērijus;

N. tā kā mikrouzņēmumi veido ievērojamu daļu no Eiropas MVU un ļoti bieži saskaras ar 
grūtībām piekļūt finansējumam, kā arī iegūt informāciju par iespējām, kas ir pieejamas 
Eiropas un valsts līmenī; tā kā šī uzņēmumu kategorija ir arī ļoti smagi cietusi Covid-19 
krīzē un, neskarot MVU pašreizējo definīciju, ir pelnījusi saņemt lielāku palīdzību un 
efektīvāku atbalstu;

O. tā kā vidējas kapitalizācijas uzņēmumi būtiski veicina nodarbinātību un izaugsmi, it 
īpaši vairākās dalībvalstīs; tā kā Komisijai REFIT iniciatīvas ietvaros būtu jāizvērtē 
nepieciešamība nodalīt vidējas kapitalizācijas uzņēmumu definīciju, lai varētu veikt 
mērķtiecīgus pasākumus, vienlaikus nodrošinot, ka tādējādi netiek paplašināta esošā 
MVU definīciju vai jebkādā veidā apdraudēts atbalsts MVU,

Strukturālās problēmas pirms Covid-19 krīzes

1. atzinīgi vērtē MVU stratēģiju un piekrīt Komisijas viedoklim, ka MVU ir būtiski svarīgi 
Eiropas ekonomikai; uzsver, ka MVU stratēģija ir jāpārskata, ņemot vērā Covid-19 
krīzi, taču vienlaikus jāturpina koncentrēties uz to, lai tiktu veicināta pāreja uz sociāli, 
ekonomiski un ekoloģiski noturīgu sabiedrību un konkurētspējīgu ekonomiku, un tādēļ 
aicina MVU stratēģiju pielāgot rūpniecības stratēģijai, Eiropas Datu stratēģijai1 un 
Eiropas zaļajam kursam, lai aktīvi iesaistītu un atbalstītu visus MVU divējādās 
pārkārtošanās procesā nolūkā uzlabot konkurētspēju un panākt ilgtermiņa izaugsmi un 
labāku noturību;

2. tāpat aicina veikt pasākumus, lai uzlabotu vidi uzņēmumu veidošanai un stiprinātu 
uzņēmējdarbības garu, tostarp samazinot MVU administratīvo slogu; šai sakarā prasa 
pieņemt MVU rīcības plānu, nosakot skaidrus mērķus, starpposma mērķus un termiņus, 
papildinot to ar regulāru uzraudzību, ziņošanu un vērtēšanu; šai sakarā uzsver, ka 
jāveicina uzņēmējdarbības gars Savienībā un jānodrošina apstākļi, kas ļaus jauniem 
uzņēmumiem un esošajiem MVU attīstīties un ieviest inovācijas, tādējādi veicinot 
Savienības ekonomisko, sociālo un ekoloģisko ilgtspēju un ekonomikas konkurētspēju;

3. atzīst, ka pārmērīgs administratīvais un regulatīvais slogs ierobežo MVU spēju 
attīstīties, jo tiem trūkst nepieciešamo resursu, lai izpildītu sarežģītās birokrātiskās 
prasības;

4. tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos ieviest principu "viens pieņemts — viens 
atcelts", taču atgādina, ka patlaban tas palicis tikai tiesību aktos un ka tas nav 
pietiekams mērķis, un uzsver, ka dalībvalstīm jāizvairās no pārmērīgas 
reglamentēšanas, kas būtu pirmais solis, lai ierobežotu jauna regulējuma vilni; atgādina, 
ka publiskajai pārvaldei gan Eiropas, gan valstu līmenī ir izšķiroša nozīme 
uzņēmējdarbības atvieglošanā un, piemēram, tādu ieguldījumu veicināšanā, lai uzlabotu 

1 Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojums "Eiropas Datu stratēģija" 
(COM(2020)0066).



ekonomikas konkurētspēju, vienlaikus garantējot augstākos pārredzamības un darba 
ņēmēju veselības, tiesību un drošības, kā arī vides aizsardzības standartus;

5. tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju atzīt, ka ir nepieciešams labāks regulējums un 
vienkāršošana, un pieņemt ceļvedi ar konkrētiem un saistošiem mērķiem un rādītājiem, 
kas būtu svarīgs priekšnoteikums mūsu ekonomikas spējai atveseļoties un ieviest 
inovācijas, kā arī ES uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanai; norāda, ka vairākas 
dalībvalstis ir noteikušas kvantitatīvus mērķus — par 30 % samazināt administratīvo 
slogu1, un aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk pēc ietekmes novērtējuma veikšanas, taču 
ne vēlāk kā līdz 2021. gada jūnijam un pirms Komisijas paziņojuma pieņemšanas, 
noteikt vērienīgus un saistošus kvantitatīvus un kvalitatīvus ES līmeņa mērķus 
administratīvā sloga mazināšanai;

6. norāda, ka šajā ceļvedī būtu jānosaka jomas, kurās MVU administratīvais un 
regulatīvais slogs būtu ievērojami jāsamazina, lai samazinātu atbilstības izmaksas, 
tostarp birokrātiju, un palīdzētu dalībvalstīm ātri samazināt noteikumu daudzumu, 
vienlaikus nodrošinot darba ņēmēju tiesību, kā arī sociālo un veselības standartu 
ievērošanu un vides aizsardzību; uzver — lai uzraudzītu birokrātijas mazināšanas 
pasākumu efektivitāti, ir svarīgi šādus pasākumus novērtēt arī ex post, ņemot vērā MVU 
intereses un nemazinot darba ņēmēju tiesības;

7. aicina vienlaikus ar tiesiskā regulējuma saskaņošanu īstenot pārdomātu digitalizāciju, 
vienkāršot lietošanu, izstrādāt racionālākas procedūras un uzlabot privāto datu apstrādes 
procedūru drošību; šai sakarā prasa lielāku un mērķtiecīgāku valsts un ES līmeņa 
tehnisko un administratīvo palīdzību, paraugprakses apmaiņu un mācību iespējas MVU; 
aicina Komisiju pārvaldīt reālu vienotu digitālo kontaktpunktu, kur saņemt atbildes uz 
visiem jautājumiem par to, kā MVU var ES saņemt finansējumu, un nodrošināt, ka ES 
atbalsta shēmas, tostarp laikposmam pēc Covid-19 krīzes, ietver spēcīgu MVU 
komponentu;

8. atzinīgi vērtē līdz šim sasniegto, piemērojot labāka regulējuma principus; norāda, ka ir 
jāturpina virzība, jo īpaši veidlapu un procedūru vienkāršošanas un standartizācijas ziņā, 
gan ES, gan dalībvalstu līmenī konsekventi īstenojot vienreizējas iesniegšanas un 
"digitāls pēc noklusējuma" principus, kā arī administratīvā sloga samazināšanas ziņā 
kopumā;

9. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt Covid-19 krīzes ietekmi uz MVU un ņemt vērā MVU 
paustās bažas saistībā ar Covid-19 krīzi, veicot ietekmes novērtējumus pirms tiesību 
aktu ierosināšanas;

10. tādēļ aicina veikt saistošu testu, kura ietvaros iespējams noteikt tiesību aktu 
priekšlikumu izmaksas un sniegtos ieguvumus attiecībā uz MVU, tostarp to ekonomisko 
ietekmi, kā arī ietekmi uz MVU darbiniekiem; sagaida, ka MVU testa rezultāti pilnībā 
tiks ņemti vērā visos tiesību aktu priekšlikumos un ka tie skaidri parādīs, kā panākt 
vienkāršošanu un, ja iespējams, ļaus formulēt papildu ieteikumus, lai izvairītos no 
nevajadzīga administratīvā vai regulatīvā sloga MVU; atgādina, ka ES likumdošanas 

1 Eiropas politikas pētījumu centra ziņojums Vācijas Ekonomikas un enerģētikas 
ministrijai "Feasibility Study: Introducing ‘one-in-one-out’ in the European 
Commission" (Priekšizpēte: principa "viens pieņemts — viens atcelts" ieviešana Eiropas 
Komisijā), 2019. gada 5. decembris.



procesā galvenā vērība jāpievērš ietekmes novērtējumu kvalitātei, nevis iniciatīvu 
izstrādes ātrumam; aicina dalībvalstis vākt paraugpraksi un to popularizēt, kā arī 
izstrādāt pamatnostādnes sistemātiskai MVU testu izpildei arī valsts līmenī;

11. aicina Komisiju nodrošināt Regulējuma kontroles padomes (RKP) efektivitāti un 
veiksmīgu darbību, panākot, ka lielākā daļa tās locekļu ir ārējie eksperti, kā arī 
nodrošinot Kopīgā pētniecības centra atbalstu; atkārtoti norāda, ka ir jānodrošina RKP 
un tās darba neatkarība, pārredzamība un objektivitāte un ka RKP locekļus nevajadzētu 
pakļaut nekādai politiskai kontrolei, kā arī nevajadzētu pieļaut to interešu konfliktu vai 
objektivitātes trūkumu; prasa Komisijai pienācīgi līdzsvarot lielo un mazo uzņēmumu 
pārstāvību visās attiecīgajās struktūrās un komitejās, kas saistītas ar ES politikas 
veidošanu, tostarp Regulējuma kontroles padomē (RSB); uzskata, ka, ņemot vērā MVU 
lielo daudzveidību Eiropā, patlaban spēkā esošā prasība nodrošināt, lai RSB būtu tikai 
viens MVU pārstāvis, kas pārstāv visu nozaru MVU, ir nepietiekama;

12. aicina aktīvāk īstenot Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu "Small Business Act"; 
uzsver, ka konsekventi jāpiemēro princips "vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem" un jāstiprina princips "koncentrēties uz svarīgām lietām un nepievērst tik 
lielu uzmanību sīkumiem", lai nodrošinātu pienācīgu uzmanību MVU ES un valsts 
tiesību aktos un lai tie būtu pamats jaunai starpiestāžu apņēmībai samazināt 
administratīvo slogu;

13. ņem vērā Komisijas plānu iecelt īpašu ES MVU sūtni, lai izgaismotu MVU problēmas, 
un aicina Komisiju MVU sūtni iecelt centrālā struktūrvienībā Komisijas priekšsēdētāja 
pakļautībā, lai visos ģenerāldirektorātos nodrošinātu MVU jautājumu pārraudzību; 
aicina Komisiju izmantot esošo MVU darbības pārskata procesu un iesaistīties 
ikgadējās debatēs par stāvokli Savienības MVU, ko paredzēts rīkot Eiropas Parlamenta 
plenārsēdē; uzsver iespēju stiprināt sadarbību starp MVU sūtņu tīklu un valstu un 
vietējām organizācijām, kas pārstāv MVU;

14. uzskata, ka ES mērķiem ilgtspējas un digitalizācijas jomā būtu jānodrošina visi 
atbilstīgie finanšu un citi resursi, lai dalībvalstis varētu veicināt MVU pārveidi šajā 
jomā, un jo īpaši svarīgi tas ir vismazāk attīstītajos reģionos; uzsver, ka šādi mērķi 
nevar būt pretrunīgi un ka tiem, tieši otrādi, jābūt savstarpēji pastiprinošiem un 
saistītiem ar pasākumiem, lai aizsargātu nodarbinātību, ievērojot tiesības un nodrošinot 
labākus darba apstākļus;

15. pauž nožēlu, ka MVU finansējuma pieejamības jomā ir pieredzējuši vairāk grūtību nekā 
lielie uzņēmumi, kuru iemesli cita starpā ir dažādi monetārie pasākumi un regulējums; 
šai sakarā ierosina veikt pasākumus, lai uzlabotu MVU, tostarp mikrouzņēmumu un 
jaunuzņēmumu, piekļuvi kreditēšanai; atgādina, ka MVU rīcībā parasti nav pietiekamu 
finanšu līdzekļu un cilvēkresursu, lai vienlīdzīgi ar citām ieinteresētajām personām, jo 
īpaši starptautiskām korporācijām, piedalītos piekļuves finanšu instrumentiem ieguves 
procesā;

16. ir nobažījies par to, ka lielākajai daļai MVU — jo īpaši tiem, kam ir ierobežots 
kapitāls, — EIB finansējuma pozīcijas ir grūti pieejamas, un prasa nodrošināt, lai 
pieejamības nosacījumos tiktu ņemta vērā MVU aktīvāka iesaiste; pauž nožēlu par to, 
ka daudzi MVU, tostarp mikrouzņēmumi un jaunuzņēmumi, nevar piekļūt ES 
finansējumam, jo tiem trūkst informācijas par pieejamajiem instrumentiem, kā arī 



attiecīgās procedūras ir lēnas un atbilstības kritēriji — pārāk sarežģīti; aicina Komisiju 
mazināt šādus šķēršļus un turpmāk, vienkāršojot procedūras, nodrošinot piekļuvi 
informācijai tiešsaistē un turpinot atbalstīt iniciatīvas, kas paredzētas tieši MVU un 
mikrouzņēmumiem;

17. šai sakarā atgādina dalībvalstīm un Komisijai, ka nekavējoties jāatjauno MVU 
likviditāte, lai nodrošinātu to pamata darbību veikšanu, un brīdina, ka pēc Covid-19 
krīzes MVU, it īpaši mikrouzņēmumu, dzīvotspēja, ņemot vērā to strukturālos trūkumus 
salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem, būs atkarīga no ātras lēmumu pieņemšanas, 
atbilstīga finansējuma pieejamības un likviditātes ātras pieejamības; 

18. aicina Komisiju un dalībvalstis pēc iespējas efektīvāk izmantot nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) paredzētos ES instrumentus atbilstīgi vietējo kopienu īpašajām 
vajadzībām un, kad iespējams, ņemot vērā esošās nozaru un valstu īpatnības; atgādina, 
ka tiek sagaidīts, ka minētie instrumenti veicinās ieguldījumus MVU;

19. pauž nožēlu, ka atveseļošanas plānā maz uzmanības ir veltīts MVU, un prasa veikt 
pasākumus, kas nodrošina, ka minētais plāns ir pieejams MVU;

20. aicina Komisiju labāk pielāgot ES finansējumu, lai veicinātu aktīvāku augsto 
tehnoloģiju un inovatīvu MVU, kas nav saistīti ar digitālo nozari, iesaisti, un aicina arī 
izstrādāt jaunus ES instrumentus, lai ņemtu vērā to, vai MVU var gudri izmantot 
finansējumu un vai tas pielāgots MVU vajadzīgām, kā arī, lai nodrošinātu, ka MVU var 
gūt tādu pašu labumu kā visi pārējie vērtības ķēdē iesaistītie partneri, veicinot Eiropas 
globālo konkurētspēju; atgādina — lai palīdzētu jaunuzņēmumiem attīstīties, ir ļoti 
svarīgi nodrošināt mērķtiecīgā kapitāla piedāvājumu, kura mērķis ir izmantot ilgtermiņa 
ieguldījumu sniegtos ieguvumus un kura sniedzēji spēj saglabāt savus ieguldījumus pat 
īslaicīgi nelabvēlīgos apstākļos;

21. uzsver, ka ES struktūrām ir vajadzīga proaktīva pieeja vietējiem, reģionālajiem un valsts 
līmeņa MVU tīkliem un organizācijām, lai laikus sniegtu informāciju un norādījumus 
par pieejamā un plānotā ES finansējuma iespēju izmantošanu; atgādina Komisijai, ka ir 
jāizmanto visi pieejamie saziņas līdzekļi, kā arī konkursi studentiem un jaunajiem 
uzņēmējiem;

22. mudina dalībvalstis garantēt MVU, tostarp tiem, kuru uzņēmējdarbības modelis ir 
balstīts uz nemateriāliem aktīviem, nediskriminējošu piekļuvi banku aizdevumiem; 
atgādina, ka finansējuma pieejamība ir būtisks faktors, kas veicina izaugsmi, ilgtspējīgu 
pārveidi un inovāciju, un aicina nodrošināt lielāku atbalstu inovatīviem 
uzņēmējdarbības modeļiem; pauž nožēlu par kreditēšanas nosacījumu atšķirībām MVU 
dažādās ES dalībvalstīs un aicina dalībvalstis sadarboties ar finanšu un banku nozari 
saistībā ar to pienākumu nodrošināt MVU pilnīgu un taisnīgu piekļuvi banku 
aizdevumiem;

23. uzsver, ka finansējuma pieejamība kapitāla tirgos vien nebūs pietiekama, lai 
nodrošinātu atbilstīgus risinājumus MVU, un uzskata, ka finanšu pakalpojumu nozarei 
jābūt stabilai un jāpiedāvā MVU, mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātajiem plašs un 
izmaksu ziņā efektīvs īpaši pielāgotu finansēšanas risinājumu klāsts; šajā ziņā uzsver, 
cik svarīgi ir tradicionālie banku darbības modeļi, tostarp mazās reģionālās bankas un 
krājkooperatīvi; aicina EIB ciešāk sadarboties ar saviem finanšu starpniekiem 
dalībvalstīs, lai izplatītu attiecīgo informāciju MVU un tādējādi uzlabotu to piekļuvi 



finansējumam;

Jauni uzdevumi, kas izriet no Covid-19 pandēmijas

24. atgādina, ka MVU ir ātri jānodrošina likviditāte, vienlaikus pastiprinot arī MVU 
rekapitalizācijas pasākumus; aicina dalībvalstis un Komisiju risināt maksājumu 
kavējumu problēmu, kas MVU joprojām rada ievērojamas likviditātes grūtības, kā arī 
aicina dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, īstenot Maksājumu kavējumu direktīvu, 
it īpaši attiecībā uz valsts pārvaldi un uzņēmumu darījumiem ar uzņēmumiem;

25. aicina Komisiju stiprināt Maksājumu kavējumu direktīvas uzraudzību un izpildes 
panākšanu, kā arī izvērtēt nepieciešamību to pārskatīt, lai savlaicīgi maksājumi iekšējā 
tirgū kļūtu par normu gan uzņēmumu darījumos ar uzņēmumiem, it īpaši lielāku 
uzņēmumu darījumos ar mazākiem uzņēmumiem, un uzņēmumu darījumos ar valdību; 
aicina iestādes Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā līmenī rādīt piemēru, vienmēr 
savlaicīgi veicot maksājumu MVU, un šai sakarā aicina aktīvi izmantot pārkāpumu 
procedūras gadījumos, kad direktīva netiek pienācīgi īstenota;

26. atzīst, ka ir nepieciešams uz laiku atvieglot valsts atbalsta noteikumus un ka ir jāatzīst, 
ka tie ir veicinājuši pasākumu nevienādu piemērošanu Savienībā; aicina Komisiju un 
Padomi ātri rīkoties, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
dalībvalstīm;

27. norāda, ka visās turpmākā valsts atbalsta noteikumu izvērtēšanās un pārskatīšanās 
pienācīgi būtu jāņem vērā īpašie apstākļi un ģeogrāfiskie trūkumi, kas ietekmē MVU 
nomaļos reģionos, tostarp salās, tālākos reģionos un kalnainos apvidos, kā arī citos 
reģionos, tostarp tādos, kas nav nomaļi, kurus ietekmē nepieredzētas dabas katastrofas;

28. pauž nopietnas bažas par to, ka Covid-19 krīze vissmagāk skārusi tādas nozares kā 
tūrisms, viesmīlība, kultūra, radošā nozare, transports un gadatirgu un pasākumu 
organizēšana, kuras lielākoties veido MVU; uzsver, ka ir svarīgi nekavējoties turpināt 
īstenot pasākumus, kuru mērķis ir atjaunot un saglabāt ceļotāju un operatoru uzticību; 
uzsver, ka šajās nozarēs ir jāsamazina administratīvais slogs un regulējums, kas rada 
izmaksas, kā arī jānosaka, kā virzīties uz nozares atveseļošanu kā arī skartajās nozarēs 
jānodrošina strādājošo tiesību aizsardzība; atgādina, ka ir svarīgi uzlabot kultūras un 
radošās nozares MVU piekļuvi digitālajām tehnoloģijām un atbalsta programmām, jo 
Covid-19 krīze ir pierādījusi, ka tām ir izšķiroša nozīme mūsu ekonomikā un sociālajā 
dzīvē;

29. aicina dalībvalstis par galveno politisko prioritāti noteikt nodarbinātības aizsardzību un 
MVU un jaunuzņēmumu dzīvotspēju, ierosinot konkrētus pasākumus ekonomiski 
dzīvotspējīgu MVU un jaunuzņēmumu, kas pakļauti maksātnespējas riskam, atbalstam, 
it īpaši ņemot vērā to, ka ir atcelts Eiropas Padomes ierosinātais Maksātspējas atbalsta 
instruments; ņem vērā Eiropas pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba risku mazināšanai 
ārkārtas situācijā (SURE) iniciatīvu, kuras mērķis ir segt valstu saīsināta darba laika 
shēmu izmaksas; aicina Komisiju aktīvi palīdzēt dalībvalstīm transponēt Direktīvu par 
preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu1, lai grūtībās nonākušiem MVU sniegtu reālu 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīva (ES) 2019/1023 par 
preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, par parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju 
un par pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādsaistību dzēšanas procedūru 



otro iespēju;

30. norāda, ka Covid-19 krīze ir mudinājusi MVU izmantot inovatīvas tehnoloģijas, jaunus 
darba organizācijas veidus un digitālās uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, e-
komerciju, sadarbīgo ekonomiku un tāldarbu; norāda, ka daudzi MVU ir centušies 
pielāgoties jaunajiem apstākļiem, un šai sakarā aicina Komisiju nodrošināt, ka 
pētniecības un inovācijas ieguldījumu jomā tiek veicināta MVU iesaiste, vienlaikus 
nodrošinot līdzsvaru starp intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un inovācijas 
nepieciešamību; aicina arī šajā procesā ievērot darba ņēmēju tiesības;

31. atgādina, ka MVU inovācija ir ražīguma un iekļaujošas izaugsmes galvenais 
virzītājspēks un var palīdzēt atrisināt globālas un sabiedrības problēmas un nodrošināt 
labākus darba apstākļus; atgādina, ka tehnoloģiju attīstība un digitalizācija paplašina 
MVU inovācijas un labklājības iespējas, paātrina zināšanu izplatīšanu, jaunu 
uzņēmējdarbības modeļu radīšanu un pastiprina šo uzņēmu spēju paātrināt 
paplašināšanos;

32. uzsver, ka ar ieguldījumiem inovācijā būtu jānosaka par prioritāti ekosistēmas, kas 
iekļauj MVU un kas stiprina līdzdalīgu iesaistīšanos izcilu tehnoloģiju radīšanā, 
sagatavošanā līdz gatavībai un nodošanā rūpniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju ieviešanu; 
tādēļ uzsver, ka būtiska nozīme ir mērķtiecīgai publiskai politikai, lai atbalstītu 
horizontālās vajadzības, kas saistītas ar digitālās pārveides procesiem mikrouzņēmumos 
un MVU, piemēram, pārskatu sniegšanas pienākumu vienkāršošanu, un aicina 
dalībvalstis izstrādāt izmēģinājuma iniciatīvas, lai paātrinātu e-tirdzniecības risinājumu 
ieviešanu MVU, piemēram, piedāvājot apmācību un konsultācijas, tehnisko palīdzību, 
paraupgraksi vai zināšanu trīsstūra (izglītība, pētniecība un inovācija) integrēšanu un 
iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas un vietējās iestādes;

33. atzinīgi vērtē MVU iekļaušanu Eiropas kosmosa programmās, kā arī daudzu lejupējo 
pakalpojumu un lietojumu izstrādē; atzīst MVU būtisko nozīmi aizsardzības piegādes 
ķēdēs Eiropā;

34. atzinīgi vērtē Komisijas solījumu uzsākt paātrinātas apmācības programmu, piedāvājot 
intensīvos digitālās apmācības kursus, lai mikrouzņēmumu un MVU darbinieki varētu 
iegūt prasmes tādās jomās kā MI, kiberdrošība un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas; 
uzsver, ka pirms MVU paredzētu intensīvo digitālās apmācības kursu izstrādes 
programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros būtu jāīsteno subsidētas programmas, kas MVU 
īpašniekiem un vadītājiem nodrošinātu iespēju apzināt digitālās vajadzības un iespējas; 
norāda, ka kvalificēts darbaspēks ir ļoti svarīgs plaukstošai MVU darbībai un ļauj tiem 
sekmīgi tikt galā ne vien ar zaļo un digitālo pārkārtošanos, bet arī ar šiem uzņēmumiem 
jau ierastajām grūtībām;

35. pauž nožēlu par to, ka tikai 17 % MVU līdz šim ir sekmīgi integrējuši digitālās 
tehnoloģijas savos uzņēmumos; aicina stiprināt darbības, lai novērstu prasmju 
neatbilstību un trūkumu un nodrošinātu MVU darbinieku digitālo prasību un prasmes, 
kā arī uzlabot ne tikai kreditēšanas un piegādes ķēžu pārvaldības prasmes strauji 
mainīgā darba tirgū, bet arī prasmes saistībā ar publisko iepirkumu un finanšu prasību, 

efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 
(OV L 172, 26.6.2019., 18. lpp.).



ņemot vērā Covid-19 krīzes radītas pārmaiņas;

36. uzsver, ka jāveicina ieguldījumi jaunās MVU arodmācības un māceklības programmās; 
šai sakarā prasa izstrādāt konkrētu pieeju digitālajām prasmēm, kas vajadzīgas tieši 
mikrouzņēmumiem; uzsver Komisijas Prasmju programmas iespējamo nozīmi šai 
sakarā un norāda, ka, lai likvidētu plaisu digitālajā un inovācijas jomā, ir jāpalielina 
absolventu īpatsvars STEM programmās, kā arī jānovērš atalgojuma plaisa, ar kuru 
saskaras sievietes šajās jomās; šajā ziņā atzinīgi vērtē Prasmju programmu Eiropai;

37. ņem vērā Komisijas balto grāmatu par mākslīgo intelektu (COM(2020)0065) un tās 
nostāju, ka katrā dalībvalstī jābūt vismaz vienam digitālo inovāciju centram ar augstu 
specializāciju MI jomā;

38. mudina Komisiju atbalstīt MVU centienus cita starpā atjaunot novecojušu aprīkojumu, 
veicināt zināšanu pārnesi un noteikt tehnoloģiju efektīvākos lietojumus, piemēram, MI 
izmantošanu rūpniecībā, kā arī paaugstināt darbaspēka kvalifikāciju, nodrošinot 
steidzami nepieciešamas prasmes, lai varētu veikt aktīvu attālinātu kontroli, ražošanas 
uzraudzību un sadarbību ar darbiniekiem, kā arī ieviest ekoloģiski ilgtspējīgus 
uzņēmējdarbības modeļus un aprites ekonomikas pieejas un panākt energoefektivitāti un 
resursefektivitāti, ņemot vērā, ka digitālajām prasmēm šai sakarā bieži vien ir izšķiroša 
nozīme un tās ļauj saglabāt MVU konkurētspēju; aicina Komisiju apsvērt arī MVU 
vaučeru programmas ieviešanu minēto pasākumu atbalstam;

39. aicina veikt pasākumus, lai likvidētu zināšanu un prasmju trūkumu MVU saistībā ar 
ekoloģiski ilgtspējīgām tehnoloģijām, praksi un uzņēmējdarbības modeļiem, it īpaši 
nozarēs, kurās ir jāveic būtiskas pārmaiņas, lai sasniegtu mērķus ilgtspējīgas enerģijas 
un vides jomā;

40. atgādina, cik nozīmīgi ir tādi instrumenti kā Eiropas Biznesa atbalsta tīkls un Eiropas 
digitālās inovācijas centri, kas var veicināt MVU internacionalizāciju, digitalizāciju un 
inovāciju vietējā līmenī un arī vides jomā, un ka ir svarīgi palīdzēt nodrošināt to 
piemērotību mērķiem; aicina Komisiju veikt šo instrumentu rūpīgu termiņa vidusposma 
un ex post novērtējumu, visa vērtēšanas procesa gaitā apspriežoties ar MVU 
pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka šie tīkli efektīvi nodrošina ieguvumu MVU;

41. uzsver izšķirošo nozīmi, kāda ir nepersondatu un tehnoloģiju pārnesei no 
akadēmiskajām aprindām MVU, un uzsver, ka ir svarīgi izveidot Eiropas datu telpas 
nediskriminējošai, uzticamai un drošai nepersondatu apmaiņai, lai, izmantojot atvērto 
datu modeli, palielinātu datu plūsmas starp uzņēmumiem un ar valdībām;

42. aicina kā galveno priekšnosacījumu digitalizācijas uzlabošanai un efektīvas pārveides 
īstenošanai papildus pieņemt stingrāku politiku, lai MVU vajadzībām uzlabotu interneta 
infrastruktūru un savienojamības apstākļus nomaļākos apgabalos; aicina Komisiju 
apsvērt iespēju noteikt saistošus savienojamības mērķrādītājus;

Atveseļošanas stratēģija

43. uzstāj, ka programma "Apvārsnis Eiropa" ir prioritāte un tai ir vajadzīgs stabils kopējais 
finansējums; aicina ievērojamu tā daļu atvēlēt MVU, tostarp Eiropas Inovācijas 
padomes MVU komponentiem, un aicina Komisiju un dalībvalstis, kad vien iespējams, 
nodrošināt, ka tādi pētniecības un inovācijas instrumenti kā EIC Accelerator piedāvā 



ātras iespējas MVU un jaunuzņēmumiem, kas izstrādā inovatīvas tehnoloģijas; 

44. aicina nodrošināt visaptverošas ES pētniecības un inovācijas politikas un instrumentu 
pēc iespējas lielāku neitralitāti nozaru ziņā un sniegt lielāku atbalstu ne tikai tiem MVU 
un mikrouzņēmumiem, kas jau aktīvi īsteno inovācijas centienus, bet atbilstīgi 
vajadzībām atbalstīt arī tos uzņēmumus, kuri šajā ziņā atpaliek, jo īpaši tradicionālajās 
ražošanas nozarēs; aicina lielāku daļu Eiropas līmeņa pētniecības un inovācijas 
finansējuma atvēlēt nedigitālajiem MVU, kā arī MVU, kuri vēlas uzlabot savus 
rezultātus vides aizsardzības un resursefektivitātes jomā;

45. uzsver, ka kopīgs darbs un sadarbība ir būtiski svarīgas dimensijas MVU snieguma 
uzlabošanai; norāda, ka šai sakarā būtu aktīvāk jāveicina un jāatbalsta klasteru un 
partnerību veidošana ar visiem zināšanu trīsstūra (izglītība, pētniecība un inovācija) 
dalībniekiem, samazinot administratīvo slogu, vienkāršojot procedūras un veidojot 
koplietošanas pakalpojumu iespējas MVU, kuri iesaistās klasteros; tāpat aicina 
Komisiju nodrošināt, ka programmas "Apvārsnis Eiropa" partnerības un misijas 
īstenošanas gaitā ir pārredzamas un iekļaujošas, jo īpaši attiecībā uz MVU līdzdalību, to 
stratēģiskās pētniecības programmas izveidi un gada darba programmām; uzsver, ka ir 
jānodrošina godīgas procedūras secinājumu un galīgo rezultātu kopīgošanai atbilstīgi 
principam "tik atvērts, cik iespējams, tik slēgts, cik nepieciešams";

46. uzsver arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta un tā zināšanu un inovāciju 
kopienu potenciālu, jo tie piedāvā efektīvu iespēju stiprināt MVU, pētniecības centru un 
augstskolu sadarbību, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un risinātu 
visneatliekamākās mūsu laikmeta sabiedrības problēmas;

47. aicina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt līdzekļus cita starpā datu ekonomikā, mākslīgajā 
intelektā, viedajā ražošanā, lietu internetā (IoT) un kvantu datošanā un nodrošināt 
spēcīgu MVU komponentu šajās jomās; pauž nožēlu, ka vairākumam MVU nav 
piekļuves pašu ģenerētajiem datiem; šajā ziņā atzinīgi vērtē Eiropas Datu stratēģiju, kas 
izstrādāta, lai izveidotu faktisku datu tirgu, kuram MVU varēs viegli piekļūt un 
izmantot datus visos tirgus segmentos, proti, uzņēmumu darījumos ar patērētājiem, ar 
uzņēmumiem un ar valdību;

48. aicina dalībvalstis savās valsts stratēģijās inovācijas jomā nodrošināt atbalstu MVU 
inovācijas iespējām, kas tiem nepieciešamas, un palielināt sinerģijas ar citām ES 
programmām; šai sakarā uzsver inovatīvu MVU nozīmi, kas specializējas inovatīvu 
tehnoloģiju attīstībā;

49. uzsver, ka ir jāuzlabo MVU īpašnieku un vadītāju, MVU apvienību un atbalsta 
organizāciju informētība par ekoloģiski efektīvāku tehnoloģiju finansēšanas iespējām, 
par pakalpojumu līgumu slēgšanu (piemēram, par konsultācijām, izaugsmes vadību un 
apmācību) saistībā ar ekodizainu un resursu efektīvu izmantošanu un pārvaldību, kā arī 
par zaļo uzņēmējdarbību un zaļajām tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem;

50. uzsver, ka ieguldījumi jaunās un videi nekaitīgās tehnoloģijās Eiropas zaļo kursu var 
padarīt par jaunu izaugsmes stratēģiju, kas var nodrošināt ieguvumu MVU un veicināt 
to inovācijas potenciālu;

51. atzīst — lai gan daudzi MVU grib ieguldīt līdzekļus energoefektīvos, videi nekaitīgos 
aprites procesos, produktos un pakalpojumos, viņi to nespēj ievērojamu — jo īpaši 



finansiālu — šķēršļu dēļ; aicina Komisiju un dalībvalstis samazināt regulatīvo slogu un 
likvidēt šos šķēršļus, ieviešot atbalstošu tiesisko regulējumu un tehniskā un finansiālā 
atbalsta shēmas, tostarp privātā sektora ieguldījumu jomā, lai MVU varētu veiksmīgi un 
ātri ieviest videi nekaitīgu praksi, produktus, procesus un pakalpojumus; uzskata, ka 
pastiprinātai un mērķtiecīgai tehniskai un finansiālai palīdzībai būs izšķiroša nozīme 
zaļo iespēju veicināšanā MVU, tostarp mikrouzņēmumos; uzsver, ka šādai palīdzībai 
būtu jāsniedz iespēja MVU un mikrouzņēmumiem pilnvērtīgi izmantot iespējas, ko 
sniedz zaļais kurss, ņemot vērā to struktūru, uzņēmējdarbības modeli un it īpaši to 
vajadzības, jo nav tāda risinājuma, ko varētu piemērot visos gadījumos; šai sakarā 
uzsver, ka aktīvi jāiesaista MVU organizāciju pārstāvji;

52. atzinīgi vērtē iniciatīvas, kas MVU sniedz lielākās iespējas nodarbinātības un 
konkurētspējas jomā, tādas kā aprites ekonomikas rīcības plāna īstenošanu, kas rada 
vietējās darbvietas un sniedz milzīgas uzņēmējdarbības un inovācijas iespējas MVU;  
ņem vērā iespējas, ko sniedz tā dēvētā renovācijas viļņa iniciatīvas, tostarp pilsētu 
atjaunošanas projekti; norāda, ka tiesības labot, lai gan ir izdevīgas patērētājiem, var 
piespiest MVU pāriet uz labošanas tirgus segmentu un ka politika, kas vērsta uz ēku 
energoefektivitātes uzlabošanu, ne tikai palīdz būvniecības nozares MVU, bet var arī 
veicināt enerģijas ietaupījumu visos mazos un vidējos uzņēmumos, tādējādi palīdzot 
samazināt to darbības izmaksas; prasa paplašināt energopakalpojumu uzņēmumu tirgu;

53. uzsver, ka publiskais iepirkums kā stratēģisks instruments var veicināt ilgtspējīgu 
ražošanas un patēriņa modeļu izmantošanu; uzskata, ka šis instruments ar pienācīgu 
atbalstu un palīdzību var sniegt arī lieliskas iespējas vietējiem inovatīviem MVU: 
norāda, ka līdzīga funkcija ir arī publiskajam iepirkumam vides un aprites ekonomikas 
jomā, un šai sakarā atgādina, ka, īstenojot to valsts līmenī, būtu jāpiedāvā arī apmācība 
un atbalsts publiskā sektora iestādēm un MVU;

54. norāda, ka līdzsvarots intelektuālā īpašuma tiesību satvars jau sen atzīts par nozīmīgu 
soli iekšējā tirgus darbības uzlabošanai; tādēļ aicina Komisiju piešķirt prioritāti 
paziņotajam rīcības plānam intelektuālā īpašuma jomā, lai nodrošinātu ES līmeņa 
aizsardzību ar autortiesībām aizsargātām precēm un patentētiem izgudrojumiem un lai 
stiprinātu Eiropas uzņēmumu, it īpaši MVU, spēju izstrādāt inovācijas, pamatojoties uz 
stingru un līdzsvarotu intelektuālā īpašuma tiesību režīmu, kas labvēlīgi ietekmē 
inovatīvu MVU globālo konkurētspēju un samazina izmaksas un administratīvo 
procedūru sarežģītību, vienlaikus risinot problēmas, kas saistītas ar patentu tiesvedību, 
un nodrošina atvērtā pirmkoda un atvērto datu modeļus turpmākām inovācijām;

55. atgādina par to, cik svarīga loma ir arodmācībām un mūžizglītībai, kas ir būtiskas, lai 
novērstu kvalificēta darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību; mudina jau 
agrīnos izglītības posmos iekļaut uzņēmējdarbības prasmes un veicināt bezdarbnieku 
pārkvalifikāciju un prasmju pilnveidi, lai veicinātu viņu iekļaušanu darba tirgū un 
nodrošinātu, ka MVU var paļauties uz pienācīgi apmācītu personālu;

56. aicina ES Komisiju un dalībvalstis paātrināt un paplašināt iniciatīvas vajadzīgo prasmju 
apzināšanai un novērst neatbilstības darba tirgū, nodrošinot MVU izglītību, 
profesionālās apmācības stratēģijas un prasmju pilnveides programmas, un pauž nožēlu, 
ka uzņēmējdarbības, kā arī sieviešu vadītiem mikrouzņēmumiem un MVU pieejama 
finansējuma ziņā joprojām nav novērsts dzimumu līdztiesības trūkums; aicina 
dalībvalstis izvērtēt šķēršļus, kas joprojām liedz sievietēm kļūt par uzņēmumu 
dibinātājām un vadītājām; uzsver, ka, izmantojot datus sadalījumā pēc dzimumiem, šo 



novērtējumu būs iespējams veikt rūpīgāk un tas uzlabos lēmumu pieņemšanas procesa 
vispārējo kvalitāti; aicina izstrādāt izglītības un prasmju pilnveides iniciatīvas 
sievietēm, lai palīdzētu viņām uzlabot uzņēmējdarbības prasmes un iegūt pārliecību par 
sevi; uzskata, ka publiskajā sektorā būtu jāveicina e-valdības rīku un digitālo prasmju 
izmantošana, lai padarītu valsts pārvaldi lielākā mērā vērstu uz uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem, un aicina dalībvalstis ekonomikas konkurētspējas veicināšanas nolūkā 
nodrošināt valstu un reģionu paraugprakses apmaiņu šajā jomā, pievēršot vērtību arī 
valsts pārvaldes iestāžu un privātā sektora sadarbībai;

57. atgādina, ka MVU stratēģijā ir jāiekļauj dažādu lielumu un veidu MVU — gan 
tradicionālie, gan sociālie, gan augsto tehnoloģiju MVU; uzskata, ka MVU, kas veic 
darbību tradicionālās amatniecības, tūrisma un kultūras nozarē, kā arī radošajā nozarē 
un sociālajā ekonomikā, ir īpaši neaizsargāti MVU tīkla segmenti; atzīst šo MVU 
vēsturisko, kultūras, ekonomisko un sociālo nozīmi un aicina dalībvalstis nodrošināt šo 
nozaru konkurētspēju, tostarp veicinot paaudžu nomaiņu un pašnodarbinātību, sekmējot 
piekļuvi informācijai par inovācijas iespējām un atbalstot šo nozaru aizsardzību un 
attīstības veicināšanu;

58. aicina Komisiju ES MVU atbalsta programmas un it īpaši vienotā tirgus programmas 
kontekstā pievērst īpašu vērību arī sociālās ekonomikas uzņēmumiem, jo tie ir vietējā 
līmeņa uzņēmumi, piedāvā dažādus produktus un pakalpojumus ES vienotajā tirgū un 
rada augstas kvalitātes darbvietas un veicina sociālo inovāciju;

59. aicina Komisiju iesniegt un apņemties īstenot ceļvedi administratīvā sloga mazināšanai, 
tostarp darbību termiņus un vidusposma kontrolpunktus, kā arī ceļvedi MVU stratēģijas 
īstenošanai, kas jāiesniedz ikgadējo debašu par stāvokli Savienības MVU laikā, ko 
paredzēts rīkot plenārsēdes ietvaros; norāda, ka pēc PVO brīdinājuma par pandēmiju un 
pasākumu ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību īstenošanas daudzi Eiropas uzņēmumi 
bija spiesti apturēt vai palēnināt ražošanu tirdzniecības ierobežojumu, piegādes ķēžu 
traucējumu un izejvielu un materiālu importa no trešām valstīm trūkuma dēļ, un tas 
vēlreiz uzskatāmi parāda, ka Eiropas ražošanas nozarē jāpanāk stratēģiskā autonomija 
un jāsamazina tās atkarība no trešām valstīm, kā arī jānodrošina, ka stratēģisko vērtības 
ķēžu, tostarp ražošanas nozares, būtiski elementi atrodas Eiropā; aicina Komisiju arī 
nodrošināt, lai uzņēmumiem, kas piegādā medicīniskās preces, nerastos tādi traucējumi, 
kādi tiem bija iekšējā tirgū, un lai tie mācītos no problēmām, kas radās Covid-19 krīzes 
sākotnējos posmos;

60. aicina stiprināt konkurences noteikumus, lai uzlabotu MVU konkurētspēju un aizsargātu 
tos pret negodīgu praksi, kas var veicināt sociālo dempingu un nodarbinātības 
deregulāciju; aicina Komisiju nodrošināt Savienības konkurences tiesību aktu efektīvu 
izpildi, neskarot strādājošo tiesības; šai sakarā atgādina, ka ir būtiski MVU politikas 
veidošanā un īstenošanā veicināt sociālo dialogu un nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus MVU, lai panāktu, ka tie var godīgi izmantot iekšējo tirgu un 
iespējas attīstīties;

61. aicina Komisiju nodrošināt MVU attīstību ekosistēmu kontekstā, garantējot iekļaujošu 
pieeju un apvienojot visus vērtības ķēdes dalībniekus, lai sekmētu Eiropas līderību 
stratēģiskajās nozarēs un konkurētspēju globālā mērogā;

62. uzskata, ka, īstenojot ES MVU stratēģiju, vienmēr būtu pilnībā jārēķinās ar konkrēta 
uzņēmuma attiecīgās valsts specifiku, tā nodrošinot, ka pienācīgi ir ņemta vērā 



dalībvalstu plašā valsts autonomija vispārējā Savienības struktūrā;

63. pauž nožēlu par to, ka patlaban ne vairāk kā 600 000 MVU eksportē ārpus ES; atgādina, 
ka tie MVU, kuri vēlas piekļūt globālajam tirgum, varēs uzlabot savu konkurētspēju 
tikai tad, ja vietējā un starptautiskā līmenī tiem būs strukturēts, paredzams un atbalstošs 
tiesiskais regulējums, strukturēti tīkli, stabili informācijas avoti, kā arī piekļuve 
ieguldījumu iespējām un kvalificētam darbaspēkam; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot MVU 
informētību par vienoto tirgu un starptautiskajiem tirgiem, to noteikumiem un rīkiem, 
cita starpā vienkāršojot atsauces regulējumu un uzlabojot informēšanu par attiecīgajām 
iespējām; šai sakarā atgādina par MVU jumta organizāciju un tīklu, kā arī par 
dalībvalstu un starptautisko tirdzniecības kameru un ES delegāciju lomu;

64. tādēļ aicina Komisiju ieviest mehānismus, tādus kā vienotais digitālais kontaktpunkts, 
kas ļautu MVU vienkārši noteikt iespējas, kas izriet no starptautiskajiem tirdzniecības 
nolīgumiem; šai sakarā aicina izveidot jaunu Komisijas portālu ar nosaukumu 
"Access2Markets" par muitas procedūrām un formalitātēm un mudina Komisiju 
nodrošināt daudzvalodu piekļuvi šim rīkam;

65. atgādina, ka MVU ir aktīvi jāiesaista starptautisko tirdzniecības nolīgumu īstenošanā un 
ka ir jāpanāk savstarpīgums, lai nodrošinātu to piekļuvi publiskajam iepirkumam trešās 
valstīs; tādēļ prasa tirdzniecības nolīgumos iekļaut atsevišķu sadaļu par MVU, kurā 
apkopoti mikrouzņēmumiem un MVU labvēlīgie noteikumi no citām nodaļām un kura 
mikrouzņēmumu un MVU īpašniekiem sniedz norādes, kas palīdz izprast, kādi ir 
būtiskie un labvēlīgie nolīguma aspekti;

66. aicina Komisiju panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un regulatīvo vidi, kurā 
MVU var attīstīties un konkurēt globālā mērogā, un apsvērt tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu (TAI) izmantošanu, lai mazinātu negodīgu konkurenci, ko rada trešo valstu 
nelikumīga vai negodīga tirdzniecības prakse, tostarp tirdzniecības aizsardzības 
pasākumi, kas negodīgi liedz iespēju ES uzņēmumiem brīvi piekļūt to tirgiem;

67. uzskata, ka valstu un Eiropas publiskajai pārvaldei būtu jārāda piemērs un jāveicina un 
jāpalielina MVU un mikrouzņēmumu dalība publiskajā iepirkumā, vienkāršojot piekļuvi 
informācijai par iepirkuma konkursiem un procedūrām un vienlaikus izvairoties no 
nesamērīgām prasībām un diskriminējošas prakses, piemēram, iepirkuma kritērijiem, 
kuros prasības vai kvalifikācijas pārsniedz iepirkto pakalpojumu vai preču pamata 
elementus, tādējādi veicinot piegādes ķēžu saīsināšanu un dažādošanu;

68. prasa izstrādāt labākus norādījumus publiskajām iestādēm un MVU par pieejamajām 
iespējām un šajā nolūkā pielāgot publiskā iepirkuma noteikumus;

69. norāda, ka lielu iepirkumu dalīšana mazākās daļās veicinātu piegādes ķēžu saīsināšanu 
un dažādošanu, piedāvājot labākus stimulus vietējiem MVU, tostarp veicinot MVU 
dalību ar inovāciju saistītos iepirkumos un iepirkumos pirmskomercializācijas posmā, 
kas parasti ir pieejami tikai lielām uzņēmumu grupām;

70. aicina novērtēt "nulles kilometru līgumus", nosakot piemaksas kritērijus vietējiem 
uzņēmumiem, šajā ziņā izmantojot Eiropas tiesību aktus lauksaimniecības un īsās 
piegādes ķēdes jomā; prasa sabiedriskās politikas veidotājiem nodrošināt iespēju 
noteiktā apmērā dot priekšroku līgumu slēgšanai ar vietējiem MVU;



71. uzsver, ka ir svarīgi strādāt partnerībā ar valstu pārvaldes iestādēm, lai izveidotu 
Eiropas publiskā iepirkuma tirgu, kura pamatā ir vidēja lieluma konkursi, kas ļauj MVU 
piedalīties iepirkuma procesā, tostarp lielākus iepirkumus sadalot mazākās daļās, un 
kurā var notikt reāla un godīga konkurence starp tirgus dalībniekiem, kā arī uzsver, ka 
jānodrošina Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta labāka pieejamība MVU;

°

° °

72. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


