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MVU Atgriezeniskā mehānisma instruments  
 
Lai arī pagājuši jau seši gadi kopš Eiropas Komisija 
(EK) ieviesa MVU Atgriezeniskā mehānisma 
instrumentu, daudzi Eiropas mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) vēl aizvien nezina par iespēju 
piedalīties ES likumdošanas un politikas veidošanā. 
Šādu iespēju uzņēmējiem sniedz MVU Atgriezeniskā 
mehānisma instruments, kura mērķis ir apkopot 
problēmas, kas uzņēmumiem radušās ES pastāvošās 
likumdošanas vai politikas dēļ, tādējādi kalpojot par 
nozīmīgu komunikācijas kanālu starp Eiropas 
mazajiem uzņēmumiem un EK. 

 
 
Izmanto iespēju ietekmēt ES likumdošanu 
 
ES iekšējā tirgū strādājošs MVU var nonākt situācijā, kad kāda ES 
likumdošanas akta dēļ rodas problēmas, kas traucē uzņēmuma darbību. 
Piemēram, uzņēmums saskaras ar paaugstinātām izmaksām, lielāku laika un 
resursu patēriņu, kā rezultātā traucēta MVU izaugsme un mazināta tā 
konkurētspēja. Bieži vien tieši dalībvalstu nacionālā likumdošana ir tā, kas 
traucē uzņēmuma darbību ES iekšējā tirgū, esot pretrunā ar kādu no ES 
likumdošanas normām.  
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Lai Tavu balsi sadzird Eiropā 
 
Lai identificētu problēmu, par kuru ziņot Eiropas Komisijai, uzņēmumam ir 
jāatbild uz trim zemāk minētajiem jautājumiem:  
 

 
 

Ja uz šiem jautājumiem atbilde ir apstiprinoša, uzņēmums var griezties 
Eiropas Biznesa atbalsta tīklā (EEN), lai ziņotu par problēmu. EEN informāciju 
nodod EK, ievadot attiecīgās problēmas aprakstu MVU Atgriezeniskā 
mehānisma datubāzē. Informācija, ar kuru uzņēmums griežas pie Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkla, ir konfidenciāla un netiek izpausta publiski.  
 
Reizi 6 mēnešos EK Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāts izskata MVU 
Atgriezeniskā mehānisma datubāzē esošos gadījumus, lai izstrādātu ziņojumu 
par situāciju atbilstošajā jomā kopumā, nevis par katru individuālo gadījumu. 
Balstoties uz mazo uzņēmumu sniegto informāciju, EK identificē ES 
likumdošanas trūkumus un veic nepieciešamās izmaiņas.  
 
 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN Latvija) 
 
Latvijā MVU Atgriezeniskā mehānisma darbību nodrošina Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkls Latvijā (EEN Latvija). Ja esat saskāries ar problēmu, kas 
radusies esošās ES likumdošanas vai politikas ietekmē, sazinieties ar mums: 
 
EEN Latvija LIAA birojs 
Pērses iela 2,  
Rīga, LV-1442 
Tālr. 67039430 
e-pasts: een@liaa.gov.lv  

 
 
Papildu informācija: 
 
Eiropas Komisijas mājas lapa, informācija par MVU Atgriezeniskās saites 
mehānismu – European Commission, Enterprise and Industry, Small and 
medium-sized enterprises (SMEs)- Listening to SMEs:  
http://goo.gl/6ac5M  
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