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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Iekšējā tirgus darbības pamatu 
veido pamatīgs Savienības tiesību aktu 
kopums. Konkrētāk, tie reglamentē 
konkurētspēju, standartizāciju, patērētāju 
tiesību aizsardzību, tirgus uzraudzību un 
pārtikas piegādes ķēdes regulējumu, taču 
arī nosaka noteikumus uzņēmējdarbībai, 
tirdzniecībai un finanšu darījumiem, kā arī 
tādas godīgas konkurences veicināšanai, 
kura nodrošina iekšējā tirgus darbībai 
nepieciešamos vienlīdzīgos konkurences 
apstākļus.

(3) Iekšējā tirgus darbības pamatu 
veido pamatīgs Savienības tiesību aktu 
kopums. Konkrētāk, tie reglamentē 
konkurētspēju, standartizāciju, patērētāju 
tiesību aizsardzību, tirgus uzraudzību un 
pārtikas piegādes ķēdes regulējumu, taču 
arī nosaka noteikumus uzņēmējdarbībai, 
tirdzniecībai un finanšu darījumiem, kā arī 
tādas godīgas konkurences veicināšanai, 
kura nodrošina iekšējā tirgus darbībai 
nepieciešamos vienlīdzīgos konkurences 
apstākļus, lai no tā labumu gūtu visi ES 
iedzīvotāji. Savienības tiesību aktu 
konkurences jomā ievērošana ir ne tikai 
juridiska prasība, kas dalībvalstīm 
jāievēro, bet arī nozīmīgs faktors iekšējā 
tirgus darbībai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pašlaik ir vairākas programmas 
Savienības darbībai tādās jomās kā 
uzņēmumu (tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu) konkurētspēja, patērētāju 
tiesību aizsardzība, patērētāji un tiešie 
lietotāji un finanšu pakalpojumu politikas 
veidošana, kā arī pārtikas piegādes ķēde. 
Dažas papildu aktivitātes ir finansētas tieši 
no iekšējā tirgus budžeta pozīcijām. Ir 
jāracionalizē un jāizmanto sinerģija starp 

(5) Pašlaik ir vairākas programmas 
Savienības darbībai tādās jomās kā 
uzņēmumu (tostarp mazo un vidējo 
uzņēmumu) konkurētspēja, patērētāju 
tiesību aizsardzība, patērētāji un tiešie 
lietotāji un finanšu pakalpojumu politikas 
veidošana, kā arī pārtikas piegādes ķēde. 
Dažas papildu aktivitātes ir finansētas tieši 
no iekšējā tirgus budžeta pozīcijām. 
Neskarot pašreizējo pārredzamības un 
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dažādām darbībām un jāparedz elastīgāks 
un dinamiskāks satvars tādu aktivitāšu 
finansēšanai, kuru mērķis ir iespējami 
izmaksefektīvi panākt labi funkcionējošu 
iekšējo tirgu. Tāpēc jāizveido jauna 
programma, kas apvieno aktivitātes, kuras 
iepriekš finansētas saskaņā ar šīm citām 
programmām un citām attiecīgām budžeta 
pozīcijām. Programmā būtu jāietver arī 
jaunas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot 
iekšējā tirgus funkcionēšanu.

likumdevēju demokrātiskās kontroles 
līmeni, ir jāracionalizē un jāizmanto
sinerģija starp dažādām darbībām un 
jāparedz elastīgāks un dinamiskāks satvars 
tādu aktivitāšu finansēšanai, kuru mērķis ir 
iespējami izmaksefektīvi panākt labi 
funkcionējošu iekšējo tirgu. Tāpēc 
jāizveido jauna programma, kas apvieno 
aktivitātes, kuras iepriekš finansētas 
saskaņā ar šīm citām programmām un 
citām attiecīgām budžeta pozīcijām. 
Programmā būtu jāietver arī jaunas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot iekšējā 
tirgus funkcionēšanu un attīstību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Eiropas statistikas izstrādi, 
sagatavošanu un izplatīšanu reglamentē 
atsevišķa Eiropas Statistikas programma, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 99/201347. Lai 
Eiropas statistikas sagatavošanā un 
izplatīšanā nodrošinātu nepārtrauktību, 
jaunajā programmā būtu jāiekļauj arī 
aktivitātes, kuras aptver Eiropas Statistikas 
programma, nodrošinot satvaru Eiropas 
statistikas izstrādei, apkopošanai un 
izplatīšanai. Ar jauno Programmu Eiropas 
statistikai būtu jāiedibina tāds finansēšanas 
satvars, lai būtu iegūstama augsti 
kvalitatīva, salīdzināma un drošticama 
Eiropai veltīta statistika, uz kuru varētu 
balstīties Savienības rīcībpolitiku izstrāde, 
īstenošana, pārraudzība un izvērtēšana.

(6) Eiropas statistikas izstrādi, 
sagatavošanu un izplatīšanu reglamentē 
atsevišķa Eiropas Statistikas programma, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 99/201347. Lai 
Eiropas statistikas sagatavošanā un 
izplatīšanā nodrošinātu nepārtrauktību, 
jaunajā programmā būtu jāiekļauj arī 
aktivitātes, kuras aptver pašreizējā Eiropas 
Statistikas programma, nodrošinot satvaru 
Eiropas statistikas vākšanai, kā arī 
izstrādei, apkopošanai, pareizai lietošanai, 
piemērošanai un izplatīšanai. Ar jauno 
Programmu Eiropas statistikai būtu 
jāiedibina tāds finansēšanas satvars, lai 
būtu iegūstama augsti kvalitatīva, 
salīdzināma un drošticama Eiropas
statistika, tostarp tādās jomās kā 
tirdzniecība un migrācija, uz kuru
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. pantu varētu balstīties Savienības 
rīcībpolitiku izstrāde, īstenošana, 
pārraudzība un izvērtēšana.

__________________ __________________

47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 47 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
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gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 99/2013 
par Eiropas statistikas programmu 2013.–
2017. gadam (OV L 39, 9.2.2013., 12. 
lpp.).

gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 99/2013 
par Eiropas statistikas programmu 2013.–
2017. gadam (OV L 39, 9.2.2013., 12. 
lpp.).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Programmai būtu jāatbalsta iekšējā 
tirgus pareizas darbības pamatā esošo 
Savienības tiesību aktu izstrāde, īstenošana 
un izpilde. Programmai būtu jāatbalsta tādu 
piemērotu apstākļu radīšana, kas 
nodrošinātu rīcības iespējas visiem iekšējā 
tirgus dalībniekiem: uzņēmumiem, 
iedzīvotājiem (tostarp patērētājiem), 
pilsoniskajai sabiedrībai un publiskajām 
varas iestādēm. Šajā nolūkā Programmai 
būtu jānodrošina uzņēmumu, sevišķi 
MVU, konkurētspēja, kā arī jāatbalsta 
patērētāju tiesību aizsardzības un drošuma 
noteikumu izpilde un jāveido uzņēmumu 
un privātpersonu izpratne, nodrošinot tiem 
pareizos instrumentus, zināšanas un 
kompetenci, ar kuru palīdzību pieņemt 
rūpīgi pārdomātus lēmumus un vairāk 
piedalīties Savienības rīcībpolitikas 
veidošanā. Turklāt Programmai būtu 
jācenšas uzlabot regulatīvo un 
administratīvo sadarbību, jo īpaši 
izmantojot paraugprakses apmaiņu, 
veidojot zināšanu un kompetenču bāzes, 
tostarp izmantojot stratēģisku publisko 
iepirkumu. Programmai būtu arī jāatbalsta 
tādu augsti kvalitatīvu starptautisko 
standartu izstrāde, kuri ir Savienības 
tiesību aktu īstenošanas pamatā. Šis darbs 
ietver arī standartu noteikšanu finanšu 
pārskatu un revīzijas jomā, tādējādi dodot 
ieguldījumu Savienības kapitāla tirgu 
caurredzamībā un labā funkcionēšanā un 
ieguldītāju aizsardzības uzlabošanā. 
Programmai būtu jāatbalsta noteikumu 
izstrāde un standartu noteikšana, arī 

(8) Programmai būtu jāatbalsta iekšējā 
tirgus pareizas darbības pamatā esošo 
Savienības tiesību aktu izstrāde, īstenošana 
un izpilde. Programmai būtu jāatbalsta tādu 
piemērotu apstākļu radīšana, kas 
nodrošinātu rīcības iespējas pašreizējiem 
un potenciālajiem iekšējā tirgus 
dalībniekiem: uzņēmumiem, tostarp 
jaunuzņēmumiem, noguldītājiem un 
ieguldītājiem, iedzīvotājiem, tostarp 
patērētājiem, pilsoniskajai sabiedrībai un 
publiskajām varas iestādēm. Šajā nolūkā 
Programmai būtu jānodrošina uzņēmumu, 
sevišķi MVU, konkurētspēja, kā arī 
jāatbalsta patērētāju tiesību aizsardzības un 
drošuma noteikumu izpilde un jāveido 
uzņēmumu un privātpersonu izpratne, 
nodrošinot tiem pareizos instrumentus, 
zināšanas un kompetenci, ar kuru palīdzību 
pieņemt rūpīgi pārdomātus lēmumus un
vairāk piedalīties Savienības rīcībpolitikas 
veidošanā. Turklāt Programmai būtu 
jācenšas uzlabot regulatīvo un 
administratīvo sadarbību, jo īpaši 
izmantojot paraugprakses apmaiņu, 
veidojot zināšanu un kompetenču bāzes, 
tostarp izmantojot stratēģisku publisko 
iepirkumu. Programmai būtu arī jāatbalsta 
tādu augsti kvalitatīvu starptautisko 
standartu izstrāde, kuri ir Savienības 
tiesību aktu īstenošanas pamatā. Šis darbs 
ietver arī standartu noteikšanu finanšu 
pārskatu un revīzijas jomā, tādējādi dodot 
ieguldījumu Savienības kapitāla tirgu 
caurredzamībā un labā funkcionēšanā un 
ieguldītāju aizsardzības uzlabošanā. 
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nodrošinot pēc iespējas plašāku visu 
ieinteresēto personu iesaistīšanos. Vienam 
no Programmas mērķiem vajadzētu būt arī 
atbalstīt Savienības tiesību aktu īstenošanu 
un izpildi, augstā līmenī nodrošinot 
cilvēka, dzīvnieku un augu veselību 
pārtikas piegādes ķēdē un dzīvnieku 
labturības uzlabošanu.

Programmai būtu jāatbalsta noteikumu 
izstrāde un standartu noteikšana, arī 
nodrošinot pēc iespējas plašāku visu 
ieinteresēto personu iesaistīšanos. Vienam 
no Programmas mērķiem vajadzētu būt arī 
atbalstīt Savienības tiesību aktu īstenošanu 
un izpildi, augstā līmenī nodrošinot 
cilvēka, dzīvnieku un augu veselību 
pārtikas piegādes ķēdē un dzīvnieku 
labturības uzlabošanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kopš attīstījušies tiešsaistes 
tirdzniecības un tūrisma pakalpojumi, 
patērētāju tirgiem nav robežu, tāpēc ir 
svarīgi nodrošināt, lai patērētāji, kas 
Savienībā dzīvo pastāvīgi, varētu izmantot 
pienācīgu aizsardzību, importējot preces un 
pakalpojumus, ko piedāvā trešās valstīs 
bāzēti uzņēmēji. Tāpēc Programmai 
vajadzētu dot iespēju atbalstīt sadarbību ar 
attiecīgajām struktūrām trešās valstīs, kuras 
ir Savienības galvenie tirdzniecības 
partneri.

(14) Attīstoties tiešsaistes tirdzniecības 
un tūrisma pakalpojumiem un digitālajam 
tirgum, patērētāju tirgiem nav robežu, 
tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai patērētāji, 
kas Savienībā dzīvo pastāvīgi, varētu 
izmantot pienācīgu aizsardzību, importējot 
preces un pakalpojumus, ko piedāvā trešās 
valstīs bāzēti uzņēmēji. Tāpēc Programmai 
vajadzētu dot iespēju atbalstīt sadarbību ar 
attiecīgajām struktūrām trešās valstīs, kuras 
ir Savienības galvenie tirdzniecības 
partneri.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai sasniegtu Programmas mērķus 
un atvieglotu iedzīvotāju dzīvi un 
uzņēmumu darbību, nepieciešams ieviest 
uz lietotāja vajadzībām orientētus augsti 
kvalitatīvus publiskos pakalpojumus. Tas 
nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs 
jāsāk izmantot jaunas metodes, jālikvidē 
barjeras starp dažādām to administrāciju 
daļām, un jāiesaistās šo publisko 

(16) Lai sasniegtu Programmas mērķus 
un atvieglotu iedzīvotāju dzīvi un 
uzņēmumu darbību, nepieciešams ieviest 
uz lietotāja vajadzībām orientētus augsti 
kvalitatīvus publiskos pakalpojumus. Tas 
nozīmē, ka valsts pārvaldes iestādēm būs 
jāsāk izmantot jaunas metodes, jālikvidē 
barjeras starp dažādām to administrāciju 
daļām, un jāiesaistās šo publisko 
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pakalpojumu līdzradīšanā kopā ar 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Bez tam 
nepārtrauktais un pastāvīgais pārrobežu 
aktivitāšu pieaugums iekšējā tirgū nozīmē, 
ka nepieciešams sagādāt atjauninātu 
informāciju par uzņēmumu un iedzīvotāju
tiesībām, kā arī skaidrojumus par 
administratīvajām formalitātēm. Aizvien 
vajadzīgāk kļūst arī sniegt juridiskas 
konsultācijas un palīdzēt risināt pārrobežu 
problēmas. Turklāt ir nepieciešams veidot 
vienkāršas un efektīvas saiknes starp valstu 
administrācijām, kā arī izvērtēt, kā 
iekšējais tirgus faktiski darbojas. Tāpēc 
Programmai, lai uzlabotu iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi un uzņēmumu spēju veikt 
pārrobežu tirdzniecību, būtu jāatbalsta šādi 
spēkā esoši iekšējā tirgus pārvaldības 
instrumenti: portāls “Tava Eiropa”, kam 
būtu jākļūst par topošās “Vienotās digitālās 
vārtejas” mugurkaulu, “Tavs Eiropas 
padomdevējs”, SOLVIT, Iekšējā tirgus 
informācijas pakalpojumu dienests un 
vienotā tirgus rezultātu tablo.

pakalpojumu līdzradīšanā kopā ar 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Bez tam 
nepārtrauktais un pastāvīgais pārrobežu 
aktivitāšu pieaugums iekšējā tirgū nozīmē, 
ka nepieciešams sagādāt atjauninātu 
informāciju par iedzīvotāju un uzņēmumu 
tiesībām, kā arī skaidrojumus par 
administratīvajām formalitātēm. Aizvien 
vajadzīgāk kļūst arī sniegt juridiskas 
konsultācijas un palīdzēt risināt pārrobežu 
problēmas. Turklāt ir nepieciešams veidot 
vienkāršas un efektīvas saiknes starp valstu 
administrācijām, kā arī izvērtēt, kā 
iekšējais tirgus faktiski darbojas. Tāpēc 
Programmai, lai uzlabotu iedzīvotāju 
ikdienas dzīvi un uzņēmumu spēju veikt 
pārrobežu tirdzniecību, būtu jāatbalsta šādi 
spēkā esoši iekšējā tirgus pārvaldības 
instrumenti: portāls “Tava Eiropa”, kam 
būtu jākļūst par topošās “Vienotās digitālās 
vārtejas” mugurkaulu, “Tavs Eiropas 
padomdevējs”, SOLVIT, Iekšējā tirgus 
informācijas pakalpojumu dienests un 
vienotā tirgus rezultātu tablo.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā, ka iekšējais tirgus, kā 
noteikts 3. pantā Līgumā par Eiropas 
Savienību, ietver sistēmu, kas nodrošina 
neizkropļotu konkurenci, Programmai būtu 
jāatbalsta Savienības konkurences politika, 
tīkli un sadarbība ar valstu iestādēm un 
tiesām, kā arī saikne ar plašāku 
ieinteresēto personu grupu saziņā un 
skaidrojumos par tiesībām, ieguvumiem un 
pienākumiem Savienības konkurences 
politikas sakarā.

(20) Ņemot vērā, ka Līgumā par Eiropas 
Savienību ir paredzēta noteikumu sistēma, 
kas nodrošina neizkropļotu konkurenci
iekšējā tirgū, Programmai būtu jāsekmē
Savienības konkurences politika, uzlabojot
un stiprinot sadarbību ar Eiropas 
Konkurences tīklu un valstu iestādēm un 
tiesām, šajā nolūkā cita starpā stiprinot 
starptautisko sadarbību, kā arī sniedzot 
informāciju un skaidrojumu par 
Savienības konkurences politikā 
paredzētajām tiesībām, ieguvumiem un 
pienākumiem. Programmai jo īpaši būtu 
jāpalīdz Komisijai uzlabot tās veikto tirgus 
norišu analīzi un novērtējumu, cita starpā 
plaši izmantojot nozaru pētījumus un 



PE628.583v02-00 8/25 AD\1167850LV.docx

LV

sistemātiski apmainoties ar rezultātiem un 
paraugpraksi Eiropas Konkurences tīklā.
Tam būtu jāpalīdz nodrošināt godīgu 
konkurenci un vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, tostarp starptautiskā mērogā, 
un jārada iespējas uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, un patērētājiem, lai tie varētu gūt 
labumu no vienotā tirgus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Programmai jo īpaši jārisina 
būtiskās sekas, ko konkurencei un iekšējā 
tirgus darbībai izraisa pastāvīgās pārmaiņas 
ekonomikas un uzņēmējdarbības vidē, 
konkrētāk, datu apjoma eksponenciālais 
pieaugums un lietošana, ņemot vērā, ka 
uzņēmumi un to konsultanti aizvien 
biežāko izmanto mākslīgo intelektu un 
citus IT rīkus. Svarīgi arī, lai Programma 
atbalstītu tīklus un sadarbību ar dalībvalstu 
iestādēm un tiesām, ņemot vērā, ka 
neizkropļota konkurence un iekšējā tirgus 
darbība ir izšķirīgi atkarīga no šo subjektu 
rīcības. Konkurences politikai ir īpaša 
nozīme tāda iespējama iekšējam tirgum 
nodarīta kaitējuma nepieļaušanā, kas izriet 
no pretkonkurences rīcības aiz Savienības 
robežām, tāpēc Programmai attiecīgā 
gadījumā būtu jāatbalsta arī sadarbība ar 
trešo valstu iestādēm. Visbeidzot, 
jāpaplašina informēšanas pasākumi, lai vēl 
vairāk iedzīvotāju un uzņēmumu varētu 
pilnībā izmantot godīgas konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū. Ņemot vērā, ka 
vairākas Programmas iniciatīvas ir jaunas 
un ka konkurencei veltīto Programmas 
daļu sevišķi ietekmē tādas dinamiskas 
iekšējā tirgus konkurences apstākļu 
pārmaiņas, jo īpaši attiecībā uz mākslīgo 
intelektu, algoritmiem, lielajiem datiem, 
kiberdrošību un tiesu ekspertīzes 
tehnoloģijām, kuru attīstības temps un 

(21) Programmai jo īpaši jārisina sekas, 
ko konkurencei un iekšējā tirgus darbībai 
izraisa pastāvīgās radikālās pārmaiņas 
ekonomikas un uzņēmējdarbības vidē un 
digitālajā ekonomikā, konkrētāk, datu 
apjoma eksponenciālais pieaugums un 
lietošana, ņemot vērā, ka uzņēmumi un to 
konsultanti aizvien biežāko izmanto 
mākslīgo intelektu un citus IT rīkus. 
Svarīgi arī, lai Programma atbalstītu tīklus 
un sadarbību ar dalībvalstu iestādēm un 
tiesām, ņemot vērā, ka neizkropļota 
konkurence un iekšējā tirgus darbība ir 
izšķirīgi atkarīga no šo subjektu rīcības. 
Konkurences politikai ir īpaša nozīme tāda 
iespējama iekšējam tirgum nodarīta 
kaitējuma nepieļaušanā, kas izriet no 
pretkonkurences rīcības aiz Savienības 
robežām, tāpēc Programmai attiecīgā 
gadījumā būtu jāatbalsta arī sadarbība ar 
trešo valstu iestādēm. Visbeidzot, 
jāpaplašina informēšanas pasākumi, lai vēl 
vairāk iedzīvotāju un uzņēmumu varētu 
pilnībā izmantot godīgas konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū. Ņemot vērā, ka 
vairākas Programmas iniciatīvas ir jaunas 
un ka konkurences īstenošanu sevišķi 
ietekmē dinamiskas iekšējā tirgus 
konkurences apstākļu pārmaiņas un 
problēmas, tostarp attiecībā uz mākslīgo 
intelektu, algoritmiem, lielajiem datiem, 
digitālajiem monopoliem, platjoslas 
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apmēri ir grūti aplēšami, ir sagaidāms, ka 
šajā Programmas daļā būs vajadzīga 
elastīga pieeja, lai būtu iespējams strādāt ar 
augošajām vajadzībām.

izvēršanu, ģeobloķēšanu, patentu 
izmantošanu tehnoloģiju pieejamības 
ierobežošanai, interneta pakalpojumu 
sniedzēju kontrolējošo stāvokli, spektra 
lietošanas tiesību izsoles, kiberdrošību un 
tiesu ekspertīzes tehnoloģijām, kuru 
attīstības temps un apmēri ir grūti 
aplēšami, ir sagaidāms, ka šajā 
Programmas daļā būs vajadzīga elastīga 
pieeja, lai būtu iespējams strādāt ar 
augošajām vajadzībām. Komisija regulāri 
informēs Parlamentu un Padomi par 
programmas finansētajām darbībām 
konkurences politikas jomā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Lai pārvarētu šīs tirgus nepilnības 
un nodrošinātu, ka MVU turpina pildīt 
savas funkcijas kā Savienības ekonomikas 
konkurētspējas pamats, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem vajadzīgs papildu 
atbalsts ar parāda un pašu kapitāla 
instrumentiem; šis atbalsts jāparedz ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
[…]52 izveidotā fonda InvestEU MVU 
sadaļā. Aizdevumu garantiju mehānisms, 
kas izveidots saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1287/201353, ir pierādījis, ka tam ir 
pievienotā vērtība, un gaidāms, ka tam būs 
pozitīva ietekme uz vismaz 500 000 MVU; 
tā pēctecību nodrošinās mehānisms, kas 
tiks izveidots fonda InvestEU MVU sadaļā.

(25) Lai pārvarētu šīs tirgus nepilnības 
un nodrošinātu, ka MVU turpina pildīt 
savas funkcijas kā Savienības ekonomikas 
konkurētspējas pamats, mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem vajadzīgs papildu 
atbalsts, tostarp ar parāda un pašu kapitāla 
instrumentiem; šis atbalsts jāparedz ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
[…]52 izveidotā fonda InvestEU MVU 
sadaļā. Aizdevumu garantiju mehānisms, 
kas izveidots saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1287/201353, ir pierādījis, ka tam ir 
pievienotā vērtība, un gaidāms, ka tam būs 
pozitīva ietekme uz vismaz 500 000 MVU; 
tā pēctecību nodrošinās mehānisms, kas 
tiks izveidots fonda InvestEU MVU sadaļā.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 galīgā redakcija. 52 COM(2018) 439 galīgā redakcija.

53 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. decembra Regula (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/EK (OV

53 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 11. decembra Regula (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/EK (OV 
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L 347, 20.12.2013., 33. lpp.). L 347, 20.12.2013., 33. lpp.).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Programmai būtu jānodrošina 
iedarbīgs atbalsts MVU visā to dzīvesciklā. 
Tās pamatā vajadzētu būt unikālajām 
zināšanām un iegūtajām speciālajām 
zināšanām attiecībā uz MVU un 
rūpniecības nozarēm, kā arī lielajai 
pieredzei darbā ar Eiropas, nacionāla un 
reģionāla līmeņa ieinteresētajām personām. 
Šim atbalstam būtu jābalstās uz sekmīgo 
pieredzi, kas gūta Eiropas Biznesa atbalsta 
tīklā, kurš kā vienas pieturas aģentūra 
palīdz MVU vienotajā tirgū un ārpus tā 
uzlabot konkurētspēju un attīstīt 
uzņēmējdarbību. Šis tīkls plāno turpināt 
sniegt pakalpojumus citu Savienības 
programmu, piemēram, programmas 
“Apvārsnis 2020”, vārdā, izmantojot šo 
programmu finansiālos resursus. Par rīku, 
ar kura palīdzību jaunpienācēji uzņēmēji 
vai mērķtiecīgi topošie uzņēmēji varētu 
iegūt uzņēmējdarbības pieredzi no viņiem 
piemeklēta pieredzējuša uzņēmēja no citas 
valsts, tādējādi gūstot iespēju nostiprināt 
savas uzņēmējdarbības spējas, joprojām 
vajadzētu saglabāt arī jauno uzņēmēju 
mentorēšanas shēmu. Programmai būtu 
jācenšas vēl vairāk attīstīt un paplašināt 
savu ģeogrāfisko pārklājumu un tādējādi, 
attiecīgā gadījumā papildinot citas 
Savienības iniciatīvas, uzņēmējiem plašākā 
klāstā piedāvāt piemērotu kontaktu 
iespējas.

(27) Programmai būtu jānodrošina 
iedarbīgs atbalsts MVU visā to dzīvesciklā. 
Tās pamatā vajadzētu būt unikālajām 
zināšanām un iegūtajām speciālajām 
zināšanām attiecībā uz MVU un 
rūpniecības nozarēm, kā arī lielajai 
pieredzei darbā ar Eiropas, nacionāla un 
reģionāla līmeņa ieinteresētajām personām. 
Šim atbalstam būtu jābalstās uz sekmīgo 
pieredzi, kas gūta Eiropas Biznesa atbalsta 
tīklā, kurš kā vienas pieturas aģentūra 
palīdz MVU vienotajā tirgū un ārpus tā 
uzlabot konkurētspēju un zināšanas un 
attīstīt uzņēmējdarbību. Šis tīkls plāno 
turpināt sniegt pakalpojumus citu 
Savienības programmu, piemēram, 
programmas “Apvārsnis 2020”, vārdā, 
izmantojot šo programmu finansiālos 
resursus. Par rīku, ar kura palīdzību 
jaunpienācēji uzņēmēji vai mērķtiecīgi 
topošie uzņēmēji varētu iegūt 
uzņēmējdarbības pieredzi no viņiem 
piemeklēta pieredzējuša uzņēmēja no citas 
valsts, tādējādi gūstot iespēju nostiprināt 
savas uzņēmējdarbības spējas, joprojām 
vajadzētu saglabāt arī jauno uzņēmēju 
mentorēšanas shēmu. Programmai būtu 
jācenšas vēl vairāk attīstīt un paplašināt 
savu ģeogrāfisko pārklājumu un tādējādi, 
attiecīgā gadījumā papildinot citas 
Savienības iniciatīvas, uzņēmējiem plašākā 
klāstā piedāvāt piemērotu kontaktu 
iespējas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Iekšējā tirgus darbībai, rezultatīvai 
kapitāla tirgu darbībai, kā arī finanšu 
pakalpojumu integrēto tirgu īstenošanai 
kapitāla tirgus savienības kontekstā būtiski 
nepieciešams ir labi funkcionējošs kopīgs 
finanšu pārskatu satvars.

(32) Iekšējā tirgus darbībai, rezultatīvai 
finanšu tirgu darbībai, kā arī finanšu 
pakalpojumu integrētā tirgus īstenošanai
banku savienības un kapitāla tirgus 
savienības kontekstā būtiski nepieciešams 
ir labi funkcionējošs kopīgs finanšu 
pārskatu satvars.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Savienība, atbalstot un papildinot 
dalībvalstu rīcībpolitikas tā, lai mēģinātu 
nodrošināt to, ka iedzīvotāji, darbodamies 
kā patērētāji, var visā pilnībā izmantot 
iekšējā tirgus priekšrocības, un, to darot, 
bauda pienācīgu ar konkrētu darbību 
palīdzību nodrošinātu drošību un juridisko 
un ekonomisko interešu aizsardzību, palīdz 
nodrošināt augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni un to, lai galvenā 
uzmanība iekšējā tirgū būtu pievērsta 
patērētājiem un viņu iespējām rīkoties kā 
pilntiesīgiem tirgus dalībniekiem. 
Savienībai ir arī jānodrošina, lai patērētāju 
un ražojumu drošuma tiesību akti visur 
tiktu pareizi un vienādi īstenoti un lai 
uzņēmumiem iekšējā tirgū būtu vienlīdzīgi 
apstākļi ar godīgu konkurenci. Turklāt ir 
nepieciešams sniegt patērētājiem vairāk 
rīcības iespēju, mudināt viņus veikt 
ilgtspējīgas izvēles un palīdzēt viņiem šo 
izvēļu veikšanā, tādējādi līdzdarbojoties 
tādas ilgtspējīgas, energoefektīvas, 
resursefektīvas ekonomikas veidošanā, kas 
būtu arī aprites ekonomika.

(36) Savienība, atbalstot un papildinot 
dalībvalstu rīcībpolitikas tā, lai mēģinātu 
nodrošināt to, ka iedzīvotāji, darbodamies 
kā patērētāji, var visā pilnībā izmantot 
iekšējā tirgus priekšrocības, un, to darot, 
bauda pienācīgu ar konkrētu darbību 
palīdzību nodrošinātu drošību un juridisko 
un ekonomisko interešu aizsardzību, palīdz 
nodrošināt augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni un to, lai galvenā 
uzmanība iekšējā tirgū būtu pievērsta 
patērētājiem un viņu iespējām rīkoties kā 
pilntiesīgiem tirgus dalībniekiem. 
Savienībai ir arī jānodrošina, lai patērētāju 
un ražojumu drošuma tiesību akti visur 
tiktu pareizi un vienādi īstenoti un lai 
uzņēmumiem iekšējā tirgū būtu vienlīdzīgi 
apstākļi ar godīgu konkurenci. Turklāt ir 
nepieciešams sniegt patērētājiem vairāk 
rīcības iespēju, mudināt viņus veikt 
ilgtspējīgas izvēles un palīdzēt viņiem šo 
izvēļu veikšanā, tādējādi līdzdarbojoties 
tādas ilgtspējīgas, energoefektīvas, 
resursefektīvas ekonomikas veidošanā, kas 
būtu arī aprites ekonomika un kas atbilst 
ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 
2030. gadam noteiktajiem mērķiem.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Iedzīvotājus jo īpaši ietekmē 
finanšu pakalpojumu tirgu darbība. Tirgi ir 
būtisks iekšējā tirgus elements, un tiem 
vajadzīga stabils regulējuma un 
uzraudzības satvars, kurš ne tikai nodrošina 
finansiālu stabilitāti un ilgtspējīgu 
ekonomiku, bet arī augstā līmenī aizsargā 
patērētājus un citus finanšu pakalpojumu 
galalietotājus, tostarp privātos ieguldītājus, 
noguldītājus, apdrošināšanas polises 
turētājus, pensiju fondu dalībniekus un 
labumguvējus, individuālos akcionārus, 
aizņēmējus un MVU. Ir svarīgi palielināt
to spēju līdzdarboties finanšu nozares 
politikas veidošanā.

(41) Iedzīvotājus jo īpaši ietekmē 
finanšu tirgu darbība, un tādēļ būtu 
jāturpina tos informēt par attiecīgajām 
tiesībām, riskiem un ieguvumiem. Tirgi ir 
būtisks iekšējā tirgus elements, un tiem 
vajadzīga stabils regulējuma un 
uzraudzības satvars, kurš ne tikai nodrošina 
finansiālu stabilitāti un ilgtspējīgu 
ekonomiku, bet arī augstā līmenī aizsargā 
patērētājus un citus finanšu pakalpojumu 
galalietotājus, tostarp privātos ieguldītājus, 
noguldītājus, apdrošināšanas polises 
turētājus, pensiju fondu dalībniekus un 
labumguvējus, individuālos akcionārus, 
aizņēmējus un MVU. Programmai būtu 
jāpalīdz uzlabot to spēju līdzdarboties 
politikas veidošanā, tostarp sagatavojot un 
izplatot skaidru, pilnīgu un 
lietotājdraudzīgu informāciju par 
produktiem, kas tiek tirgoti finanšu tirgos.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Tāpēc Programmai būtu jāturpina 
atbalstīt īpašās darbības, uz kurām attiecas 
Spēju veidošanas programma 2017.–2020. 
gadam, ar ko pastiprina patērētāju un citu 
finanšu pakalpojumu tiešo lietotāju 
iesaistīšanos Savienības rīcībpolitikas 
veidošanā, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) 2017/82660, kura 
turpināja 2012.–2017. gada izmēģinājuma 
programmu un sagatavošanas darbību. Tas 
nepieciešams, lai rīcībpolitikas veidotājiem 
sagādātu tādu ieinteresēto personu 
viedokli, kas nav finanšu nozares 

(42) Tāpēc Programmai būtu jāturpina 
atbalstīt īpašās darbības, uz kurām attiecas 
Spēju veidošanas programma 2017.–2020. 
gadam, ar ko pastiprina patērētāju un citu 
finanšu pakalpojumu tiešo lietotāju 
iesaistīšanos Savienības rīcībpolitikas 
veidošanā, kā noteikts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) 2017/82660, kura 
turpināja 2012.–2017. gada izmēģinājuma 
programmu un sagatavošanas darbību. Tas 
nepieciešams, lai rīcībpolitikas veidotājiem 
sagādātu tādu ieinteresēto personu 
viedokli, kas nav finanšu nozares 
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profesionāļi, un nodrošinātu patērētāju un 
citu finanšu pakalpojumu tiešo lietotāju 
interešu labāku pārstāvību. Tam vajadzētu 
uzlabot finanšu pakalpojumu politiku, jo 
īpaši, pateicoties labākai sabiedrības 
izpratnei par to, kādas problēmas ir 
saistītas ar finanšu regulējumu, un 
uzlabotai finanšpratībai.

profesionāļi, un nodrošinātu patērētāju un 
citu finanšu pakalpojumu tiešo lietotāju 
interešu labāku pārstāvību. Programma 
pastāvīgi pilnveido savu metodiku un 
paraugpraksi attiecībā uz to, kā palielināt 
patērētāju un finanšu pakalpojumu 
galalietotāju iesaistīšanos, lai noteiktu 
jautājumus, kas ir svarīgi Savienības 
politikas veidošanā, un nodrošinātu 
patērētāju intereses finanšu pakalpojumu 
jomā. Tam vajadzētu uzlabot finanšu 
pakalpojumu politiku, jo īpaši, pateicoties 
labākai sabiedrības izpratnei par to, kādas 
problēmas ir saistītas ar finanšu 
regulējumu, un uzlabotai finanšpratībai. Šīs 
Programmas publiskie resursi būtu 
jākoncentrē uz to, kas ir svarīgi 
galalietotājiem, un jāizvairās no jebkāda 
veida tieša vai netieša finansiāla atbalsta 
komerciālām darbībām, ko piedāvā privāti 
finanšu uzņēmumi.

__________________ __________________

60 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. 
gada 17. maija Regula (ES) 2017/826, ar 
ko izveido Savienības programmu 
laikposmam no 2017. gada līdz 2020. 
gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar 
kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu 
pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos 
Savienības politikas veidošanā finanšu 
pakalpojumu jomā (OV L 129, 19.5.2017., 
17. lpp.).

60 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. 
gada 17. maija Regula (ES) 2017/826, ar 
ko izveido Savienības programmu 
laikposmam no 2017. gada līdz 2020. 
gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar 
kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu 
pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos 
Savienības politikas veidošanā finanšu 
pakalpojumu jomā (OV L 129, 19.5.2017., 
17. lpp.).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Pilotprojektā no 2012. līdz 2013. 
gadam un sagatavošanas darbībā no 2014. 
līdz 2016. gadam Komisija pēc ikgadēja 
atklāta uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus piešķīra dotācijas divām 
organizācijām. Šīs divas organizācijas ir 
Finance Watch, kas ar Savienības 

(43) Pilotprojektā no 2012. līdz 2013. 
gadam un sagatavošanas darbībā no 2014. 
līdz 2016. gadam Komisija pēc ikgadēja 
atklāta uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus piešķīra dotācijas divām 
organizācijām. Šīs divas organizācijas ir 
Finance Watch, kas ar Savienības 
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dotācijām tika izveidota 2011. gadā 
saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem kā 
starptautiska bezpeļņas apvienība, un 
Better Finance, kas izveidojusies 2009. 
gadā aizsāktu procesu rezultātā, esošām 
Eiropas akcionāru apvienībām vairākkārt 
reorganizējoties un mainot zīmolvārdus. 
Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/826 izveidotā 
spēju veidošanas programma šīs divas 
organizācijas norāda par vienīgajām 
labumguvējām. Tāpēc šīs organizācijas 
jāturpina līdzfinansēt no Programmas. 
Tomēr šī finansēšana būtu jāpārskata.

dotācijām tika izveidota 2011. gadā 
saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem kā 
starptautiska bezpeļņas apvienība, un 
Better Finance, kas izveidojusies 2009. 
gadā aizsāktu procesu rezultātā, esošām 
Eiropas akcionāru apvienībām vairākkārt 
reorganizējoties un mainot zīmolvārdus. 
Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/826 izveidotā 
spēju veidošanas programma šīs divas 
organizācijas norāda par vienīgajām 
labumguvējām. Tāpēc šīs organizācijas 
jāturpina līdzfinansēt no Programmas. 
Tomēr šī finansēšana būtu jāpārskata. Šajā 
sakarībā būtu jāatgādina, ka gadījumā, ja 
spēju veidošanas programma un 
atbilstīgais finansējums tiek attiecināti arī 
uz laikposmu pēc 2020. gada un ja 
parādās citi iespējami atbalsta saņēmēji, 
uzaicinājumam iesniegt pieteikumus 
vajadzētu būt atvērtam jebkurām citām 
organizācijām, kuras atbilst kritērijiem un 
dod ieguldījumu programmas mērķu 
sasniegšanā, un tam jānotiek saskaņā ar 
Regulu (ES) 2017/826.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Eiropai veltītai augsti kvalitatīvai 
statistikai, kas izstrādāta, sagatavota un
izplatīta saskaņā ar Eiropas Statistikas 
programmu, ir būtiska nozīme uz faktiem 
balstītu lēmumu pieņemšanā; Eiropas 
statistikai vajadzētu būt laikus pieejamai 
un būtu jāpalīdz īstenot Savienības 
rīcībpolitikas, kas atspoguļotas Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību, proti, 
pastiprināta un integrēta ekonomikas 
pārvaldība, sociālā, ekonomikas un 
teritoriālā kohēzija, ilgtspējīga attīstība, 
lauksaimniecības politika, Eiropas sociālā 
dimensija un globalizācija.

(48) Eiropai veltītai augsti kvalitatīvai 
statistikai, kas sagatavota, kopīgi lietota,
izplatīta un saskaņoti piemērota 
Savienības mērogā un dalībvalstīs
vajadzētu būt laikus pieejamai un būtu 
jāpalīdz īstenot Savienības rīcībpolitikas, 
kas atspoguļotas Līguma par Eiropas 
Savienību 3. pantā, kā arī Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību, proti, 
pastiprināta un integrēta ekonomikas 
pārvaldība, sociālā, ekonomikas un 
teritoriālā kohēzija, ilgtspējīga attīstība, 
lauksaimniecības politika, Eiropas sociālā 
dimensija un globalizācija.



AD\1167850LV.docx 15/25 PE628.583v02-00

LV

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Eiropas statistikai ir būtiska nozīme 
Savienības lēmumu pieņemšanā, kā arī 
Savienības iniciatīvu snieguma un 
ietekmes novērtēšanā. Tādēļ būtu 
jānodrošina pastāvīga Eiropai veltītas 
statistikas sniegšana un attīstība, 
izmantojot Savienības mēroga pieeju un
skatījumā raugoties tālāk par iekšējo 
tirgu, lai aptvertu visas Savienības
darbības un rīcībpolitikas jomas, turklāt
dodot iespēju uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem pieņemt uz informāciju 
balstītus lēmumus.

(49) Eiropas statistikai ir būtiska nozīme 
Savienības lēmumu pieņemšanā, kā arī 
vairāku Savienības iniciatīvu snieguma un 
ietekmes novērtēšanā. Būtu jānodrošina 
pastāvīga tās sniegšana un attīstība, 
raugoties tālāk par iekšējā tirgus 
perspektīvu un, ja iespējams, sniedzot datu 
sadalījumu pa valstīm un reģioniem, lai 
aptvertu visas pašreizējās un potenciālās
darbības un rīcībpolitikas jomas, tostarp
dodot iespēju Eiropas iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem un pārvaldības iestādēm
pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
223/2009 Programma tikusi iesniegta 
iepriekšējai izskatīšanai Eiropas Statistikas 
sistēmas komitejā.

(51) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 
223/2009 Programma tikusi iesniegta 
iepriekšējai izskatīšanai Eiropas Statistikas 
sistēmas komitejā, un tā būtu jāīsteno, 
nodrošinot efektīvu parlamentāro 
uzraudzību.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Ņemot vērā aizvien augošo 
pasaules ekonomikas savstarpējo atkarību, 
Programmai būtu jāturpina nodrošināt 
iespēju konkrētās darbībās iesaistīt ārējus 

(60) Ņemot vērā aizvien augošo 
pasaules ekonomikas, tostarp digitālās 
ekonomikas, savstarpējo atkarību, 
Programmai būtu jāturpina nodrošināt 
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ekspertus, piemēram, trešo valstu 
amatpersonas, starptautisku organizāciju 
pārstāvjus vai ekonomikas dalībniekus.

iespēju konkrētās darbībās iesaistīt ārējus 
ekspertus, piemēram, trešo valstu 
amatpersonas, starptautisku organizāciju 
pārstāvjus vai ekonomikas dalībniekus.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
71. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(71) Attiecīgā gadījumā Programmas 
darbības būtu jāizmanto samērīgi, lai 
risinātu tirgus neveiksmes vai 
suboptimālas situācijas ieguldījumu jomā, 
darbībām nevajadzētu dublēt vai izspiest
no tirgus privāto finansējumu, un tām 
jābūt ar uzskatāmu Eiropas pievienoto 
vērtību.

(71) Programmas darbībām vajadzētu 
būt ar skaidru Eiropas pievienoto vērtību, 
un ar to palīdzību būtu samērīgi jārisina
tirgus neveiksmes vai suboptimālas 
situācijas ieguldījumu jomā, nedublējot vai 
neizspiežot no tirgus privāto finansējumu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
81. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(81) Personas datu apstrādi, kas saistībā 
ar šo regulu un dalībvalstu kompetento 
iestāžu uzraudzībā tiek veikta dalībvalstīs, 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2016/67990. Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 
45/200191 reglamentē personas datu 
apstrādi, ko šīs regulas ietvaros un Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja uzraudzībā 
veic Komisija. Jebkurai informācijas 
apmaiņai vai nodošanai, ko veic 
kompetentās iestādes, jāatbilst Regulas 
(ES) 2016/679 noteikumiem par personas 
datu nodošanu un jebkurai informācijas 
apmaiņai vai nodošanai, ko veic Komisija, 
jāatbilst Regulas (EK) Nr. 45/2001 
noteikumiem par personas datu nodošanu.

(81) Personas datu apstrādi, kas saistībā 
ar šo regulu un dalībvalstu kompetento 
iestāžu uzraudzībā tiek veikta dalībvalstīs, 
reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2016/67990. Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 
45/200191 reglamentē personas datu 
apstrādi, ko šīs regulas ietvaros un Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja uzraudzībā 
veic Komisija. Jebkurai informācijas 
apmaiņai vai nodošanai, ko veic 
kompetentās iestādes, tostarp, izstrādājot 
un izplatot statistikas datus, attiecībā uz 
kuriem statistikas konfidencialitātes 
princips ir atzīts arī Regulā (EK) 
Nr. 223/2009, jāatbilst Regulas (ES) 
2016/679 noteikumiem par personas datu 
nodošanu un jebkurai informācijas 
apmaiņai vai nodošanai, ko veic Komisija, 
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jāatbilst Regulas (EK) Nr. 45/2001 
noteikumiem par personas datu nodošanu.

_________________ _________________

90 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

90 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

91 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 
12.1.2001., 1. lpp.).

91 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. 
gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 
12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
83. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(83) Programmai arī būtu jānodrošina 
labāka redzamība un saskaņotība 
Savienības iekšējā tirgū, lielāka uzņēmumu 
(tostarp MVU) konkurētspēja, kā arī 
jāveicina Eiropas statistikas darbības, kas 
vērstas uz Eiropas iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula izveido programmu, kas paredz 
uzlabot iekšējā tirgus darbību un 
uzņēmumu, tostarp mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu, konkurētspēju un 
kas iedibina finansēšanas satvaru Eiropas 
statistikas izstrādei, sagatavošanai un 

Šī regula izveido programmu, kas paredz 
uzlabot iekšējā tirgus darbību visu ES 
iedzīvotāju labā un šajā sakarībā
uzņēmumu, tostarp mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu, konkurētspēju, 
finanšu pakalpojumus un finansēšanas 
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izplatīšanai Regulas (EK) Nr. 223/2009 13.
panta nozīmē (“Programma”).

satvaru Eiropas statistikas vākšanai, 
izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, 
aptverot visas Savienības politikas jomas 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. pantu un Regulas (EK) Nr. 223/2009 
13. panta nozīmē (“Programma”).

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “Eiropas statistika” ir statistika, kas 
izstrādāta, sagatavota un izplatīta saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 223/2009;

(2) “Eiropas statistika” ir statistika, ko 
izstrādā, sagatavo un izplata Savienības 
līmenī un dalībvalstīs saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 223/2009;

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sniegt kvalitatīvu, salīdzināmu un 
drošticamu Eiropai veltītu statistiku, uz 
kuru balstītos visu Savienības rīcībpolitiku 
izstrāde, pārraudzība un izvērtēšana, un 
palīdzēt rīcībpolitikas veidotājiem, 
uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām, 
iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļiem 
pieņemt uz informētību balstītus lēmumus 
un aktīvi līdzdarboties demokrātiskajā 
procesā.

(b) izstrādāt, sagatavot un izplatīt
kvalitatīvu, salīdzināmu un drošticamu 
Eiropas statistiku, uz kuru balstītos visu 
Savienības rīcībpolitiku, tostarp 
tirdzniecības un migrācijas jomā, izstrāde, 
pārraudzība un izvērtēšana, un palīdzēt 
iedzīvotājiem, rīcībpolitikas veidotājiem
un regulatoriem, uzraudzības iestādēm, 
uzņēmumiem, akadēmiskajām aprindām, 
pilsoniskajai sabiedrībai un plašsaziņas 
līdzekļiem pieņemt uz informētību balstītus 
lēmumus un aktīvi līdzdarboties 
demokrātiskajā procesā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) atbalsta augsti kvalitatīvu 
starptautisko finanšu pārskatu un revīzijas 
standartu izstrādi, sekmē to integrāciju 
Savienības tiesību aktos, veicina inovāciju 
un paraugprakses izstrādi uzņēmumu 
pārskatos;

(ii) atbalsta augsti kvalitatīvu 
starptautisko finanšu pārskatu un revīzijas 
standartu izstrādi, sekmē to integrāciju 
Savienības tiesību aktos un/vai veicina 
inovāciju un paraugprakses izstrādi 
uzņēmumu pārskatos gan attiecībā uz 
maziem, gan lieliem uzņēmumiem;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) sniedzot patērētājiem, uzņēmumiem 
un pilsoniskajai sabiedrībai rīcības un 
izglītības iespējas un palīdzību; nodrošinot 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, 
ilgtspējīgu patēriņu un ražojumu drošumu, 
jo īpaši atbalstot kompetentās 
izpildiestādes, patērētāju pārstāvju 
organizācijas un sadarbības darbības; 
gādājot, ka visiem patērētājiem ir piekļuve 
tiesiskajai aizsardzībai,  un sniedzot 
pietiekamu informāciju par tirgiem un 
patērētājiem, 

(i) sniedzot patērētājiem, uzņēmumiem 
un pilsoniskajai sabiedrībai rīcības un 
izglītības iespējas un palīdzību; nodrošinot 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, 
veicinot ilgtspējīgu patēriņu un ražojumu 
drošumu, jo īpaši atbalstot kompetentās 
izpildiestādes, patērētāju pārstāvju 
organizācijas un sadarbības darbības; 
gādājot, ka visiem patērētājiem ir piekļuve 
tiesiskajai aizsardzībai, sniedzot pienācīgu, 
skaidru un lietotājdraudzīgu informāciju 
par tirgiem un dažādām finanšu produktu 
kategorijām,

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) stimulējot patērētāju, citu finanšu 
pakalpojumu tiešo lietotāju un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību finanšu pakalpojumu 
politikas veidošanā; uzlabojot izpratni par 
finanšu nozari;

(ii) stimulējot patērētāju, citu finanšu 
pakalpojumu tiešo lietotāju un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību finanšu pakalpojumu 
politikas veidošanā; uzlabojot izpratni par 
finanšu nozari un dažādām tirgoto finanšu 
produktu kategorijām un nodrošinot 
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patērētāju interešu aizsardzību finanšu 
pakalpojumu mazumtirdzniecības jomā;

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) savlaicīgi, objektīvi un izmaksu 
ziņā lietderīgi sagatavot un izplatīt Eiropai 
veltītu augsti kvalitatīvu statistiku, šajā 
nolūkā izmantojot pilnveidotas partnerības 
Eiropas Statistikas sistēmā, kas minēta 
Regulas (EK) Nr. 223/2009 4. pantā, un 
partnerības ar visām attiecīgajām ārējām 
personām, kā arī lietojot vairākus datu 
avotus, progresīvas datu analīzes metodes, 
viedās sistēmas un digitālās tehnoloģijas.

(f) savlaicīgi, objektīvi un izmaksu 
ziņā lietderīgi izstrādāt, sagatavot, izplatīt
un informēt par augstas kvalitātes Eiropas
statistiku, šajā nolūkā izmantojot 
pilnveidotas partnerības Eiropas Statistikas 
sistēmā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 
223/2009 4. pantā, un partnerības ar visām 
attiecīgajām ārējām personām, kā arī 
lietojot vairākus datu avotus, progresīvas 
datu analīzes metodes, viedās sistēmas un 
digitālās tehnoloģijas un sniedzot datu 
sadalījumu pa valstīm un, ja iespējams, 
reģioniem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tādu piemērotu apstākļu radīšana, 
lai nodrošinātu rīcības iespējas visiem 
iekšējā tirgus aktoriem, tostarp 
uzņēmumiem, iedzīvotājiem un 
patērētājiem, pilsoniskajai sabiedrībai un 
publiskajām iestādēm, izmantojot 
caurredzamu informāciju un izpratnes 
veidošanas kampaņas, paraugprakses 
apmaiņu, labas prakses veicināšanu, 
apmaiņu ar pieredzi un speciālajām 
zināšanām, to izplatīšanu, kā arī apmācības 
organizēšanu;

(a) tādu piemērotu apstākļu radīšana, 
lai nodrošinātu rīcības iespējas visiem 
iekšējā tirgus aktoriem, tostarp 
iedzīvotājiem un patērētājiem, 
uzņēmumiem, pilsoniskajai sabiedrībai un 
publiskajām iestādēm, izmantojot 
caurredzamu informāciju un izpratnes 
veidošanas kampaņas, paraugprakses 
apmaiņu, labas prakses veicināšanu, 
apmaiņu ar pieredzi un speciālajām 
zināšanām, to izplatīšanu, kā arī apmācības 
organizēšanu;

Grozījums Nr. 31
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsts Savienības tiesiskā satvara 
rezultatīvai izpildei un modernizēšanai, kā 
arī tā ātrai pielāgošanai pastāvīgi 
mainīgajai videi, tostarp veicot datu 
vākšanu un analīzes; pētījumi, izvērtējumi 
un rīcībpolitikas ieteikumi; demonstrējumu 
pasākumu un pilotprojektu organizēšana; 
komunikācijas pasākumi; īpašu IT rīku 
izstrāde, kas nodrošina iekšējā tirgus 
caurredzamu un efektīvu darbību.

(d) atbalsts Savienības tiesiskā satvara 
rezultatīvai izpildei un modernizēšanai, kā 
arī tā ātrai pielāgošanai pastāvīgi
mainīgajai videi, jo īpaši digitālajā jomā, 
tostarp veicot datu vākšanu un analīzes; 
pētījumi, izvērtējumi un rīcībpolitikas 
ieteikumi; demonstrējumu pasākumu un 
pilotprojektu organizēšana; komunikācijas 
pasākumi; īpašu IT rīku izstrāde, kas 
nodrošina iekšējā tirgus caurredzamu un 
efektīvu darbību.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atvieglināt MVU piekļuvi tirgiem, 
atbalstīt tos globālu un sabiedrisku 
problēmjautājumu risināšanā un 
uzņēmējdarbības internacionalizācijā, kā 
arī stiprināt Savienības rūpniecības vadošo 
lomu pasaules mēroga vērtībķēdēs, tostarp 
Eiropas Biznesa atbalsta tīklā;

(b) atvieglināt MVU piekļuvi ES un 
pasaules tirgiem, atbalstīt tos globālu un 
sabiedrisku problēmjautājumu risināšanā 
un uzņēmējdarbības internacionalizācijā, 
kā arī stiprināt Savienības rūpniecības 
vadošo lomu pasaules mēroga vērtībķēdēs, 
tostarp Eiropas Biznesa atbalsta tīklā;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pievērsties tirgus šķēršļu un 
administratīvā sloga problēmjautājumu 
risināšanai un radīt labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi, kas MVU dotu 
iespēju izmantot iekšējā tirgus 
priekšrocības;

(c) pievērsties tirgus šķēršļu, tostarp 
ģeogrāfisko šķēršļu, un administratīvā 
sloga problēmjautājumu risināšanai un 
radīt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, kas 
MVU no visiem ES reģioniem dotu 
iespēju vienlīdz lielā mērā izmantot iekšējā 
tirgus priekšrocības;
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atvieglināt uzņēmumu izaugsmi, 
tostarp prasmju attīstīšanu, un rūpniecisko 
pārveidi ražošanas un pakalpojumu 
nozarēs;

(d) atvieglināt uzņēmumu izaugsmi
saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam, tostarp prasmju 
attīstīšanu, un digitālo un rūpniecisko 
pārveidi ražošanas un pakalpojumu 
nozarēs;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz izdevumiem 
konkurences politikas atbalstam un jo 
īpaši darbībām, uz kurām attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīva par 
apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot 
dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju 
efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus 
un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības 
nodrošināšanu, Komisija savā gada 
ziņojumā iekļauj pārskatu par 
Programmā īstenotajām darbībām, un 
nosūta šo pārskatu Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija (EUROSTAT) 
informācijas un komunikācijas pasākumus, 
kas attiecas uz 3. panta 2. punkta f) 
apakšpunktā minētā konkrētā mērķa 
īstenošanu, tā darbībām un rezultātiem, 

3. Komisija (EUROSTAT) 
informācijas un komunikācijas pasākumus, 
kas attiecas uz 3. panta 2. punkta f) 
apakšpunktā minētā konkrētā mērķa 
īstenošanu, tā darbībām un rezultātiem, 
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īsteno tad, ja tie attiecas uz Eiropas 
statistikas izstrādi, sagatavošanu un 
izplatīšanu saskaņā ar Regulā (EK) 
Nr. 223/2009 noteiktajiem statistikas 
principiem.

īsteno tad, ja tie attiecas uz datu vākšanu 
un Eiropas statistikas izstrādi, 
sagatavošanu un izplatīšanu saskaņā ar 
Regulā (EK) Nr. 223/2009 noteiktajiem 
statistikas principiem.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– labāk novērtēt pakalpojumu 
tirdzniecību, ārvalstu tiešos ieguldījumus, 
globālās vērtībķēdes un globalizācijas 
ietekmi uz Savienības ekonomiku.

– labāk novērtēt preču un 
pakalpojumu tirdzniecību, ārvalstu tiešos 
ieguldījumus, globālās vērtībķēdes un 
globalizācijas ietekmi uz Savienības 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sniegt augsti kvalitatīvu, savlaicīgu 
un drošticamu statistiku, kas atbalsta 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un Savienības 
prasmju politiku, tostarp sniegt statistiku 
par darba tirgu, nodarbinātību, izglītību un 
apmācību, ienākumu līmeni, dzīves 
apstākļiem, nabadzību, nevienlīdzību, 
sociālo aizsardzību, nedeklarētu darbu, kā 
arī prasmēm veltītu satelītkontu statistiku;

– sniegt augsti kvalitatīvu, savlaicīgu 
un drošticamu statistiku, kas atbalsta 
Eiropas sociālo tiesību pīlāru un Savienības 
prasmju politiku, tostarp, bet ne tikai,
sniegt statistiku par darba tirgu, 
nodarbinātību, izglītību un apmācību, 
ienākumu līmeni, dzīves apstākļiem, 
nabadzību, nevienlīdzību, sociālo 
aizsardzību, nedeklarētu darbu, kā arī 
prasmēm veltītu satelītkontu statistiku;
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