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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) atbild par vairāk kā 99% ES uzņēmumu un ir 
būtiski Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanai attiecībā uz izaugsmi un darba vietām, kā 
arī būtiski ekonomikas konkurētspējai un noturībai dēļ to daudzveidības un spējas ātri 
pielāgoties tirgus nosacījumiem,

1. atzinīgi vērtē Mazās uzņēmējdarbības aktu (SBA) kā ietvaru visaptverošas politikas pieejai 
MVU; tomēr aicina veikt turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka MVU var pilnībā 
izmantot vienotā tirgus piedāvātās iespējas;

2. uzsver, ka ir būtiski vienkāršot standartus, samazināt administratīvo slogu un izstrādāt 
labāku regulējumu, kā arī vienkāršot uzņēmumu pārnešanu, lai izvairītos no 
uzņēmējdarbības pārtraukšanas, kad uzņēmēji dodas pensijā;

3. uzskata, ka ir būtiski nodrošināt MVU optimālu piekļuvi finansējumam uzņēmuma 
palaišanai un to tālākai pilnveidošanai;

4. uzsver, ka dalībvalstu un ES līmenī ir būtiski uzlabot informāciju par pieeju tirgum un 
eksporta iespējām vienotā tirgus robežās; tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju veicināt 
informācijas un konsultatīvos dienestus, it īpaši Iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu 
SOLVIT;

5. mudina ar izglītību un apmācībām un, cita starpā, īpaši ar veiksmīgāku sadarbību starp 
pētniecību un rūpniecību stimulēt uzņēmējdarbības kultūru; uzskata, ka iniciatīvām šajā 
sakarībā vajadzētu pievērsties arī MVU nozīmei sociālās kohēzijas, darba ražīguma un 
vides aizsardzības (ekoinovāciju) vairošanā; aicina Komisiju izstrādāt rīcības plānu par to, 
kā veicināt sieviešu uzņēmējdarbību;

6. atgādina, ka SBA nav juridiski saistošs, un tādēļ uzsver, ka nepieciešama stingra politiskā 
apņēmība; aicina Komisiju līdz 2012. gada 31. decembrim publicēt priekšlikumus 
dalībvalstīm un, kur nepieciešams, izstrādāt papildinošus priekšlikumus.
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