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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Iekšējais tirgus ir Savienības 
stūrakmens. Jau kopš pirmsākumiem tas 
devis nozīmīgu ieguldījumu izaugsmē, 
konkurētspējā un nodarbinātībā. Tas radījis 
jaunas iespējas un apjomradītus 
ietaupījumus Eiropas uzņēmumiem, jo 
īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), un 
stiprinājis to rūpniecisko konkurētspēju. 
Iekšējais tirgus ir veicinājis darbvietu 
radīšanu un patērētājiem piedāvājis 
plašākas izvēles iespējas par zemākām 
cenām. Tas vēl aizvien darbojas kā 
virzītājspēks spēcīgākas, līdzsvarotākas un 
taisnīgākas ekonomikas veidošanā. 
Iekšējais tirgus ir viens no Savienības 
lielākajiem sasniegumiem un ir tās 
vērtīgākais aktīvs laikā, kad pasaulē 
palielinās globalizācija.

(1) Iekšējais tirgus ir Savienības 
stūrakmens. Jau kopš pirmsākumiem tas 
devis nozīmīgu ieguldījumu izaugsmē, 
konkurētspējā un nodarbinātībā. Tas radījis 
jaunas iespējas un apjomradītus 
ietaupījumus Eiropas uzņēmumiem, jo 
īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), un 
stiprinājis to rūpniecisko konkurētspēju. 
Iekšējais tirgus ir veicinājis darbvietu 
radīšanu un patērētājiem piedāvājis 
plašākas izvēles iespējas par zemākām 
cenām. Tas vēl aizvien darbojas kā 
virzītājspēks ekonomiskās izaugsmes 
nodrošināšanai un spēcīgākas, 
līdzsvarotākas un taisnīgākas ekonomikas 
veidošanā. Iekšējais tirgus ir viens no 
Savienības lielākajiem sasniegumiem un ir 
tās vērtīgākais aktīvs laikā, kad pasaulē 
palielinās globalizācija.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
piekļūt finansējumam, jo tie ne vienmēr var 
pierādīt savu kredītspēju un tiem ir 
nepietiekams nodrošinājums. Papildu 
sarežģījumus attiecībā uz finansējumu rada 
MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 

(24) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
piekļūt finansējumam, jo tie ne vienmēr var 
pierādīt savu kredītspēju un tiem ir 
nepietiekams nodrošinājums. Papildu 
sarežģījumus attiecībā uz finansējumu rada 
mikrouzņēmumu mazākais izmērs un 
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iesaistoties, piem., digitalizācijas, 
internacionalizācijas un inovācijas darbībās 
un attīstot sava darbaspēka prasmes. 
Ierobežota piekļuve finansējumam negatīvi 
ietekmē uzņēmumu izveidi un izveidoto 
uzņēmumu izaugsmes un dzīvotspējas 
rādītājus, kā arī jaunpienācēju uzņēmēju 
gatavību pārņemt ekonomiski 
dzīvotspējīgus uzņēmumus mantošanas 
gadījumā.

MVU vajadzība saglabāt konkurētspēju, 
iesaistoties, piem., digitalizācijas, 
internacionalizācijas un inovācijas darbībās 
un attīstot sava darbaspēka prasmes. 
Ierobežota piekļuve finansējumam negatīvi 
ietekmē uzņēmumu izveidi un izveidoto 
uzņēmumu izaugsmes un dzīvotspējas 
rādītājus, kā arī jaunpienācēju uzņēmēju 
gatavību pārņemt ekonomiski 
dzīvotspējīgus uzņēmumus mantošanas 
gadījumā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Savienība un dalībvalstis ir 
apņēmušās īstenot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam. Sekmējot 2030. 
gada programmas sasniegšanu, Savienība 
un dalībvalstis veicinās spēcīgāku, 
ilgtspējīgāku, iekļaujošāku, drošāku un 
pārtikušāku Eiropu. Programmai būtu 
jāpalīdz īstenot 2030. gada programmu, 
tostarp līdzsvarojot ilgtspējīgas attīstības 
ekonomiskos, sociālos un vidiskos
aspektus.

(52) Savienība un dalībvalstis ir 
apņēmušās pierādīt, ka ir līderi Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam īstenošanā. 
Sekmējot 2030. gada programmas 
sasniegšanu, Savienība un dalībvalstis 
veicinās spēcīgāku, ilgtspējīgāku, 
iekļaujošāku, drošāku un pārtikušāku 
Eiropu. Programmai būtu jāpalīdz īstenot 
2030. gada programmu, tostarp 
līdzsvarojot Ilgtspējīgas attīstības 
ilgtspējīgas attīstības ekonomiskos, 
sociālos un vides aspektus, šajā nolūkā 
uzņemoties skaidras un redzamas 
saistības DFS regulā un integrējot 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā to paredz 
Eiropas Parlamenta 2018. gada 30. maija 
un 14. marta rezolūcijas par 2021.–2027. 
gada DFS.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Ņemot vērā to, cik svarīgi pret (53) Ņemot vērā to, cik svarīgi pret 
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klimata pārmaiņām cīnīties atbilstoši 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, Programmai būtu jāpalīdz klimata 
darbus maģistralizēt un sasniegt vispārēju 
mērķrādītāju, proti, 25 % no Savienības 
budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata 
mērķu sasniegšanai. Attiecīgās darbības 
tiks formulētas Programmas sagatavošanas 
un īstenošanas posmā un atkārtoti 
novērtētas attiecīgo izvērtēšanas un 
pārskatīšanas procesu gaitā.

klimata pārmaiņām cīnīties atbilstoši 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, Programmai būtu jāpalīdz klimata 
darbus maģistralizēt un sasniegt vispārēju 
mērķrādītāju, proti, vismaz 25 % no 
Savienības budžeta izdevumiem, kas 
paredzēti klimata mērķu sasniegšanai
2021.–2027. gada DFS laikā, un 30 % —
pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 
2027. gadā Attiecīgās darbības tiks 
formulētas Programmas sagatavošanas un 
īstenošanas posmā un atkārtoti novērtētas 
attiecīgo izvērtēšanas un pārskatīšanas 
procesu gaitā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, un panākt 
papildināmību, paredzot pasākumus, kas 
nodrošina dažāda veida atbalstu MVU, 
piekļuvi tirgiem, tostarp MVU 
internacionalizāciju, MVU labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi, nozaru 
konkurētspēju, rūpniecības modernizāciju 
un uzņēmējdarbības veicināšanu;

(b) uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot MVU, un panākt 
papildināmību, paredzot pasākumus, kas 
nodrošina dažāda veida atbalstu MVU, 
piekļuvi tirgiem, tostarp MVU 
internacionalizāciju, MVU labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi, nozaru 
konkurētspēju, rūpniecības modernizāciju 
un uzņēmējdarbības veicināšanu, proti,

i. atbalstīt un paplašināt 
konsultāciju pakalpojumus (Eiropas 
Biznesa atbalsta tīkls), lai nodrošinātu 
integrētus uzņēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumus Savienības MVU, kuri 
meklē iespējas iekšējā tirgū un trešās 
valstīs, kā arī uzraudzīt, ka šie uzņēmumi 
sniedz salīdzināma līmeņa kvalitātes 
pakalpojumus visās dalībvalstīs;

ii. atbalstīt un paplašināt mobilitātes 
programmas jaunajiem uzņēmējiem 
(Erasmus jaunajiem uzņēmējiem), lai 
uzlabotu viņu spēju attīstīt 
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uzņēmējdarbības zināšanas, prasmes un 
attieksmi un lai uzlabotu viņu spējas 
tehnoloģiju un uzņēmumu pārvaldības 
jomā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Budžets Budžets

1. Finansējums Programmas 
īstenošanai laikposmā no 2021. gada līdz 
2027. gadam pašreizējās cenās ir 
4 088 580 000 EUR.

1. Finansējums programmas 
īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir EUR 5 823 000 000 
2018. gada cenās (EUR 6 563 000 000 
faktiskajās cenās).

2. No 1. punktā minētās summas 
šādiem mērķiem iedala šādas indikatīvas 
summas:

2. No 1. punktā minētās summas 
šādiem mērķiem iedala šādas indikatīvas 
summas:

(a) 1 000 000 000 EUR mērķim, kas 
norādīts 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

(a) EUR 2 772 000 2018. gada cenās 
(EUR 3 124 000 000 faktiskajās cenās)
mērķim, kas norādīts 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā;

(b) 188 000 000 EUR mērķim, kas 
norādīts 3. panta 2. punkta d) apakšpunkta 
i) punktā;

(b) EUR 182 000 000 2018. gada 
cenās (EUR 206 000 000 faktiskajās 
cenās) mērķim, kas norādīts 3.panta 
2.punkta d) apakšpunkta i) punktā;

(c) 1 680 000 000 EUR mērķim, kas 
norādīts 3. panta 2. punkta e) apakšpunktā;

(c) EUR 1 585 000 000 2018. gada 
cenās (EUR 1 787 000 000 faktiskajās 
cenās) mērķim, kas norādīts 3. panta 2.
punkta e) apakšpunktā;

(d) 552 000 000 EUR mērķim, kas 
norādīts 3. panta 2. punkta f) apakšpunktā.

(d) EUR 490 000 000 2018. gada 
cenās (EUR 552 000 000 faktiskajās 
cenās) mērķim, kas norādīts 3. panta 2.
punkta f) apakšpunktā.

3. Šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
Programmas īstenošanai, jo īpaši attiecībā 
uz sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, 

3. Šā panta 1. punktā minēto summu 
var izmantot tehniskajai un 
administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga 
Programmas īstenošanai, jo īpaši attiecībā 
uz sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas darbībām, 
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attiecībā uz tādu informācijas tehnoloģiju 
tīklu lietošanu, kuri orientēti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, kā arī 
korporatīvo informācijas tehnoloģiju rīku 
lietošanu un izstrādi. 

attiecībā uz tādu informācijas tehnoloģiju 
tīklu lietošanu, kuri orientēti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, kā arī 
korporatīvo informācijas tehnoloģiju rīku 
lietošanu un izstrādi. 

4. Attiecībā uz mērķiem, kas minēti 
3. panta 2. punkta e) apakšpunktā, budžeta 
saistības, kas ilgst ilgāk par vienu finanšu 
gadu, var sadalīt gada maksājumos pa 
vairākiem gadiem. 

4. Attiecībā uz mērķiem, kas minēti 
3. panta 2. punkta e) apakšpunktā, budžeta 
saistības, kas ilgst ilgāk par vienu finanšu 
gadu, var sadalīt gada maksājumos pa 
vairākiem gadiem. 

5. Atkāpjoties no Finanšu regulas 111. 
panta 2. punkta, budžeta saistības attiecībā 
uz dotāciju, ko piešķir veterinārajiem un 
fitosanitārajiem ārkārtas pasākumiem
saskaņā ar konkrēto mērķi, kas minēts šīs 
regulas 3. panta 2. punkta e) apakšpunktā, 
Komisija uzņemas pēc dalībvalstu 
iesniegto maksājumu pieteikumu 
novērtēšanas. 

5. Atkāpjoties no Finanšu regulas 111. 
panta 2. punkta, budžeta saistības attiecībā 
uz dotāciju, ko piešķir veterinārajiem un 
fitosanitārajiem ārkārtas pasākumiem 
saskaņā ar konkrēto mērķi, kas minēts šīs 
regulas 3. panta 2. punkta e) apakšpunktā, 
Komisija uzņemas pēc dalībvalstu 
iesniegto maksājumu pieteikumu 
novērtēšanas. 

6. Pēc dalībvalstu pieprasījuma uz 
Programmu var pārnest resursus, kas tām 
iedalīti uz dalītas pārvaldības pamata. 
Komisija minētos resursus apgūst tieši 
saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu vai netieši 
saskaņā ar minētā punkta c) apakšpunktu. 
Ja iespējams, minētos resursus izmanto 
attiecīgās dalībvalsts labā. 

6. Pēc dalībvalstu pieprasījuma uz 
Programmu var pārnest resursus, kas tām 
iedalīti uz dalītas pārvaldības pamata. 
Komisija minētos resursus apgūst tieši 
saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta
1. punkta a) apakšpunktu vai netieši 
saskaņā ar minētā punkta c) apakšpunktu. 
Ja iespējams, minētos resursus izmanto 
attiecīgās dalībvalsts labā. 

Pamatojums

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 13. septembra lēmumu, kompromisa 
grozījums atspoguļo DFS pēdējo sadalījumu pa programmām, kā iekļauts starpposma 
ziņojuma projektā par priekšlikumu Padomes regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam — Parlamenta nostāja attiecībā uz vienošanos.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
IV pielikums – tabula – 2. kolonna – 2.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a – To uzņēmēju skaits, kuri gūst 
labumu no darbaudzināšanas un 
mobilitātes shēmām
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
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