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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro daugiau kaip 99 proc. visų ES įmonių ir 
dėl savo įvairovės bei gebėjimo greitai prisitaikyti prie rinkos sąlygų yra svarbios siekiant 
Lisabonos strategijos tikslų augimo ir užimtumo srityse bei užtikrinant konkurencingumą 
ir stiprią ekonomiką,

1. teigiamai vertina Europos smulkiojo verslo aktą (angl. Small Business Act), kuris yra 
plataus politinio požiūrio į MVĮ pagrindas; vis dėlto ragina imtis tolesnių priemonių 
siekiant užtikrinti, kad MVĮ gautų visą naudą iš bendros rinkos teikiamų galimybių;

2. pabrėžia, jog svarbu supaprastinti standartus, sumažinti administracinę naštą ir gerinti 
reguliavimą, taip pat supaprastinti procedūras, susijusias su verslo perdavimu, kad nebūtų 
nutraukiamas verslas verslininkui iš jo pasitraukus;

3. mano, kad itin svarbu MVĮ užtikrinti kiek galima geresnes galimybes gauti finansavimą 
verslo pradžiai ir papildomą finansavimą;

4. pabrėžia, kad geresnis informavimas apie galimybes patekti į rinką ir eksporto galimybes 
bendrojoje rinkoje yra labai svarbus ir nacionaliniu, ir ES lygmenimis; taigi ragina 
valstybes nares ir Komisiją gerinti informavimo ir konsultavimo paslaugas, ypač 
problemų sprendimo tinklą SOLVIT;

5. ragina plėtoti verslumo kultūrą teikiant švietimą ir mokymą ir ypač, inter alia, stiprinant 
mokslo ir pramonės subjektų bendradarbiavimą; mano, kad įgyvendinant iniciatyvas šiuo 
klausimu reikėtų atkreipti dėmesį į MVĮ svarbą didinant socialinę sanglaudą, 
veiksmingumą ir stiprinant aplinkos apsaugą (ekologinės naujovės); ragina Komisiją 
pateikti moterų verslumo skatinimo veiksmų planą;

6. primena, kad Europos smulkiojo verslo aktas nėra teisiškai privalomas ir todėl pabrėžia, 
jog reikia tvirto politinio įsipareigojimo; ragina Komisiją iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
paskelbti ataskaitą, kurioje būtų pateiktos pastabos valstybėms narėms, ir, jei reikia, 
pateikti atitinkamus pasiūlymus.
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