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ĪSS PAMATOJUMS

Pēdējo gadu laikā globalizācijas, finanšu krīzes un digitalizācijas rezultātā Eiropas rūpniecība 
un uzņēmumi, jo īpaši MVU, ir smagi cietuši. Uzņēmumu problēmas un iespējas ir kļuvušas 
aizvien sarežģītākas un ir eksponenciāli pieaugusi nepieciešamība pēc inovācijām. Šajā 
kontekstā rodas nepieciešamība Kopienas līmenī izveidot atbalsta pasākumus, kas veicinātu 
uzņēmējdarbību, atbalstu tehnoloģiskajai un organizatoriskajai pārejai, piekļuvi kredītiem un 
finanšu atbalstu. Atklājas, cik steidzami ir jāveicina tādas ekosistēmas veidošanās, kurā rodas 
inovatīvas darbības, kas spēj asimilēt jaunos ekonomikas veidus un konkurēt arvien globālākā 
tirgū. Ekosistēmas izveide kļūst iespējama, tikai izmantojot tīkla loģiku, kurā iestādes 
sistematizē savas prasmes un iespējas, palīdzot izveidot specializētu sektoru, kas atbalsta 
privāto uzņēmējdarbību. 

Ir vēlams arī izvēlēties vērtīgas uzņēmējdarbības idejas, kopā ar jaunajiem uzņēmējiem veidot 
attīstības virzienus, lai apgūtu jaunus tirgus un atbalstītu teritoriālo ekosistēmu, kura palīdz 
jaunizveidotajiem uzņēmumiem, izmantojot īpaši strukturētus mācību kursus un konsultāciju 
pakalpojumus, kā arī ļoti efektīvu tehniskās palīdzības rīcībpolitiku.

Tāpēc atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē pašreizējās COSME programmas turpināšanu 
nākamajā daudzgadu shēmā. Eiropas Parlaments un jo īpaši ITRE komiteja pilnībā piekrīt 
MVU atbalsta pasākumiem Eiropas Savienībā, uzlabojot konkurētspēju un novēršot šķēršļus 
piekļuvei tirgum un finansējumam. Šajā sakarā programma COSME ir pierādījusi, ka ir 
veiksmīga Eiropas Savienības iniciatīva, kuru augstu vērtē MVU (kā apstiprināts Komisijas 
ietekmes novērtējumā). Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotāja (pat saprotot programmu 
koncentrācijas iemeslus) ir vīlusies par Komisijas lēmumu apvienot zem viena jumta ļoti 
atšķirīgas programmas, tādējādi ievērojami samazinot COSME redzamību un finansējamo 
darbību veidu saturu saistībā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Līdz ar to ir ierosināti vairāki regulas grozījumi, lai novērstu nepilnības, kas atklājas,
salīdzinot pašreizējo regulu un ierosināto regulu, un lai nostiprinātu jaunā COSME
priekšlikuma nozīmi un vērtību, piemēram:

• uzlabot COSME programmas zīmola kā tāda atpazīstamību, to darot vajadzības gadījumā un 
pienācīgā veidā;
• attīstīt finansējamu darbību veidus attiecībā uz MVU;
• vēlreiz ieviest ilgtspējas principu attiecībā uz MVU;
• veicināt uzņēmumu tīklu attīstību, lai arī mikrouzņēmumi varētu konkurēt tirgū;
• pievērst īpašu uzmanību noteiktām grupām, kas pierādījušas, ka tām ir vajadzīgs turpmāks 
atbalsts, lai attīstītu uzņēmējdarbības kultūru, piemēram, gados jauniem uzņēmējiem un 
sievietēm;
• atbalstīt konkrētas nozaru darbības jomās, kurās ir liels MVU īpatsvars un kurām ir liels 
ieguldījumu Savienības IKP, piemēram, tūrisma nozarē; 
• palielināt programmas budžetu, kā noteikts Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcijā par 
“daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem”, un ieviest konkrētus 
budžeta ierobežojumus administratīvajiem izdevumiem;
• attīstīt Eiropas Biznesa atbalsta tīkla lomu kā uzņēmējdarbības atbalsta dienesta vienas 
pieturas aģentūru, vienlaikus ieviešot atsevišķus minimālos tīkla rādītājus un standartus.
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Atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt jaunumu, proti, uzņēmējdarbības vides plurālismu, 
mūsdienās piedāvājot dažādus uzņēmējdarbības veidus, sākot no tādiem, kas ir viennozīmīgi 
orientēti uz tirgu, līdz tādiem, kas vispār nav saistīti ar peļņu. Tāpēc atzinuma sagatavotāja 
plāno iekļaut programmas mērķauditorijas sastāvā sociālās ekonomikas uzņēmumus, kuriem 
ir skaidri noteikti raksturlielumi un kuri ietilpst MVU kategorijā, bet, pateicoties to īpašībām, 
spēj no jauna izveidot uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības modeļus jaunās oriģinālās 
formās. Ir pierādījies, ka šie uzņēmumi ir izturīgāki nekā tradicionālie uzņēmumi, pateicoties 
to vietējai izcelsmei un nodarbinātībai kā prioritātei. Tādēļ ir būtiski atbalstīt jaunus 
uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, “workers buyout” (uzņēmuma iegāde, ko veic 
uzņēmuma darbinieki), paturot prātā, ka mūsdienās no sociālās ekonomikas veidojas jauns 
redzējums par tīkla ekonomiku. 

Turklāt ir svarīgi uzsvērt arī nepieciešamību starp pasākumu sniegto labumu guvējiem iekļaut 
mazos vietējos uzņēmumus sabiedrisko pakalpojumu jomā, kas atbilst MVU kritērijiem un 
veic vietējām kopienām svarīgus uzdevumus.

Atzinuma sagatavotāja uzstāj uz nepieciešamību uzlabot tiesību aktu skaidrību un pieejamību 
MVU, tāpēc ir ieviesti vairāki grozījumi ar mērķi izskaidrot Eiropas Komisijas dotāciju 
piešķiršanas procesu saskaņā ar Finanšu regulu.

Lai gan priekšlikums pievēršas trešo valstu MVU nosacījumiem piekļuvei programmai, 
atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt, ka galvenajam mērķim vajadzētu būt uzņēmumiem, kas 
atrodas ES. Programmā būtu arī jāapsver pasākumi, lai palīdzētu ES bāzētiem MVU piekļūt 
tirgiem trešās valstīs.

Ierosināto rādītāju saraksts programmas efektivitātes vērtēšanai ir pārāk nekonkrēts un sniegtu 
ļoti maz informācijas par COSME efektivitāti. Atzinuma sagatavotāja vēlas ieviest jaunus 
rādītājus, kas ir nozīmīgi, neradot pārāk daudz birokrātijas.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt papildināmību ar citiem esošajiem MVU 
atbalsta pasākumiem, jo īpaši ar programmu InvestEU, kura paredz MVU pieejamus finanšu 
instrumentus, kas patlaban ir iekļauti programmā COSME, un ar MVU paredzēto instrumentu 
(“Apvārsnis” pētniecības programmas mazo un vidējo uzņēmumu instruments) rūpniecības un 
inovācijas pīlārā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 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 (1) Iekšējais tirgus ir Savienības 
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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.

stūrakmens. Jau kopš pirmsākumiem tas 
devis nozīmīgu ieguldījumu izaugsmē, 
ekonomikas attīstībā, labklājībā, 
konkurētspējā un nodarbinātībā. Tas radījis 
jaunas iespējas un apjomradītus 
ietaupījumus Eiropas uzņēmumiem, jo 
īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU), klasteriem, 
uzņēmumu tīkliem un uzņēmumu 
konsorcijiem, un stiprinājis to rūpniecisko 
konkurētspēju, kā arī centies radīt un 
pastiprināt vērtībķēdi, kur uzņēmumi ir 
iesaistīti visos procesa aspektos. 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 ilgtspējīgas, spēcīgākas, līdzsvarotākas, 
pārredzamas, iekļaujošas un taisnīgākas 
ekonomikas veidošanā. Iekšējais tirgus ir 
viens no Savienības lielākajiem 
sasniegumiem un ir tās vērtīgākais aktīvs 
laikā, kad pasaulē palielinās globalizācija, 
un tas ir viens no pamatelementiem 
sekmīgas pārejas nodrošināšanā uz 
resursu ziņā efektīvu, energoefektīvu un 
ilgtspējīgu ekonomiku.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Iekšējam tirgum ir pastāvīgi jāspēj 
pielāgoties strauji mainīgai digitālās 
revolūcijas un globalizācijas videi. Jauna 
digitālo inovāciju ēra joprojām sniedz 
iespējas uzņēmumiem un privātpersonām, 
rada jaunus produktus un uzņēmējdarbības 
modeļus, taču vienlaikus ir izaicinājums 
attiecībā uz regulējumu un izpildi.

(2) Iekšējam tirgum ir pastāvīgi jāspēj 
pielāgoties strauji mainīgai digitālās 
revolūcijas videi, klimata pārmaiņu 
mazināšanai un globalizācijai. Jauna 
digitālo inovāciju ēra un jauni sadarbīgi 
uzņēmējdarbības modeļi joprojām sniedz 
iespējas uzņēmumiem, darbņēmējiem un 
privātpersonām, rada jaunus ilgtspējīgus, 
resursefektīvākus un energoefektīvākus 
produktus, pakalpojumus un 
uzņēmējdarbības modeļus, taču vienlaikus 
ir iespēja un izaicinājums darbaspēkam, 
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uzņēmumu konkurētspējai un attiecībā uz 
regulējumu un izpildi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tomēr šķēršļi iekšējā tirgus 
netraucētai darbībai joprojām pastāv, 
turklāt rodas jauni. Noteikumu pieņemšana 
ir tikai pirmais solis — ne mazāk svarīgi ir 
arī nodrošināt to iedarbīgumu. Galu galā 
šis ir jautājums par iedzīvotāju uzticēšanos 
Savienībai un tās spējai panākt rezultātus, 
kā arī spējai radīt izaugsmi un darbvietas, 
turklāt aizsargājot sabiedrības intereses.

(4) Tomēr šķēršļi iekšējā tirgus 
netraucētai darbībai joprojām pastāv, 
turklāt rodas jauni. Noteikumu pieņemšana 
ir tikai pirmais solis — ne mazāk svarīgi ir 
arī nodrošināt to iedarbīgumu. Galu galā 
tas nozīmē, ka ir jārada lietderīgi apstākļi, 
lai nodrošinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
Savienībai un tās spējai panākt rezultātus, 
kā arī tās spējai radīt kvalitatīvas 
darbvietas un ilgtspējīgu izaugsmi, turklāt 
aizsargājot sabiedrības intereses.

Grozījums Nr. 4

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 
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 

(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 un 
komplementaritāte starp dažādām 
darbībām, ar papildināmības uzlabošanu 
radot pievienoto vērtību, un jāparedz 
elastīgāks un dinamiskāks satvars tādu 
aktivitāšu finansēšanai, kuru mērķis ir 
panākt labi funkcionējošu iekšējo tirgu, kas 
ir efektīvs un patērētājiem draudzīgs un 
kurā ņemti vērā vides un sociālie aspekti. 
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pozīcijām. Programmā būtu jāietver arī 
jaunas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot 
iekšējā tirgus funkcionēšanu.

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.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Programmā būtu jāapsver arī 
dažādu intervences pasākumu Savienības 
pievienotā vērtība, efektivitāte un 
rezultāti, un laba prakse būtu jāsaglabā 
un jāuzlabo. Tajā būtu jāietver arī jaunas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot iekšējā 
tirgus darbību, stiprināt vietējās 
ekonomikas attīstību un iejaukties 
gadījumos, kad tirgus nepilnību risks ir 
ļoti augsts.

Pamatojums

Programmas kontekstā būtu jāapsver jaunas iniciatīvas ekonomikas attīstības jomā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tāpēc ir lietderīgi izveidot Iekšējā 
tirgus, uzņēmumu, tostarp 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo
uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas 
statistikas programmu (“Programma”). 
Programma būtu jāsagatavo uz darbības 
laiku septiņi gadi, proti, no 2021. līdz 
2027. gadam.

(7) Tāpēc ir lietderīgi izveidot Iekšējā 
tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un 
ilgtspējas, īpašu uzmanību pievēršot 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, klasteriem, uzņēmumu
tīkliem, uzņēmumu konsorcijiem, un 
Eiropas statistikas programmu 
(“Programma”). Programma būtu 
jāsagatavo uz darbības laiku septiņi gadi, 
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proti, no 2021. līdz 2027. gadam.

Grozījums Nr. 7

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 
nodrošinot pēc iespējas plašāku visu 
ieinteresēto personu iesaistīšanos. Vienam 
no Programmas mērķiem vajadzētu būt arī 

(8) Programmai būtu jāatbalsta iekšējā 
tirgus pareizas un uzlabotas 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, darbņēmējiem, 
iedzīvotājiem (tostarp patērētājiem), 
pilsoniskajai sabiedrībai un publiskajām 
varas iestādēm, balstoties uz pašreizējās 
Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu 
konkurētspējas programmas (COSME) 
sekmēm. Šajā nolūkā Programmai būtu 
jānodrošina uzņēmumu, sevišķi MVU, 
konkurētspēja, kā arī jāatbalsta apstākļi 
kvalitatīvu darbvietu radīšanai, vietējās 
ekonomikas attīstība, augsta līmeņa 
patērētāju tiesību aizsardzības un drošuma 
noteikumu, kā arī vides standartu izpilde 
un jāveido uzņēmumu un privātpersonu 
izpratne, nodrošinot tiem pareizo 
informāciju, instrumentus, apmācību, 
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 un atbalstot digitālo zināšanu 
centrus. 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 
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atbalstīt Savienības tiesību aktu īstenošanu 
un izpildi, augstā līmenī nodrošinot 
cilvēka, dzīvnieku un augu veselību 
pārtikas piegādes ķēdē un dzīvnieku 
labturības uzlabošanu.

ieguldījumu Savienības kapitāla tirgu 
caurredzamībā un labā funkcionēšanā un 
ieguldītāju aizsardzības uzlabošanā. 
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. 8

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Esošo programmu apvienošana 
nedrīkstētu samazināt skaidrību un 
pārredzamību. Eiropas Komisijai kopā ar 
dalībvalstīm būtu jācenšas sniegt precīzu 
un savlaicīgu informāciju par 
programmām un vairot iespējamo atbalsta 
saņēmēju informētību.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Mūsdienīgs iekšējais tirgus veicina 
konkurenci un sniedz labumu
patērētājiem, uzņēmumiem un 
darbiniekiem. Labāk izmantojot pastāvīgā 
attīstībā esošā iekšējā pakalpojumu tirgus 
potenciālu, Eiropas uzņēmumiem 
vajadzētu būt vieglāk radīt jaunas 
darbvietas un paplašināties ārpus robežām, 
kā arī lielākā klāstā piedāvāt pakalpojumus 
par labākām cenām, turklāt patērētājiem un 
darbiniekiem saglabājot augstus standartus. 

(9) Mūsdienīgs iekšējais tirgus veicina 
konkurenci, augstas kvalitātes 
pakalpojumus patērētājiem un
uzņēmumiem un darba apstākļus 
darbiniekiem. Tas rada labvēlīgu vidi 
darbvietu radīšanai, kā arī nodrošina 
labāku darbību augstas kvalitātes 
pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi. Labāk 
izmantojot pastāvīgā attīstībā esošā iekšējā 
pakalpojumu tirgus potenciālu, Eiropas 
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Lai to sasniegtu, Programmai būtu jāpalīdz 
novērst atlikušos šķēršļus un nodrošināt 
tādu tiesisko satvaru, kurā ir vieta jauniem 
inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem.

uzņēmumiem vajadzētu būt vieglāk radīt 
jaunas kvalitatīvas darbvietas un 
paplašināties ārpus robežām, kā arī lielākā 
klāstā piedāvāt pakalpojumus par labākām 
cenām, turklāt patērētājiem un 
darbiniekiem saglabājot augstus standartus. 
Lai to sasniegtu, Programmai būtu jāpalīdz 
novērst atlikušos šķēršļus un nodrošināt 
tādu tiesisko satvaru, kurā ir vieta jauniem 
inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem, 
kas savienojami ar augsta līmeņa sociālo 
aizsardzību, tostarp uzņēmējiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jaunas tiesiskās un izpildes 
problēmas attiecas uz strauji mainīgu 
digitālās revolūcijas vidi un ir saistītas ar 
tādiem jautājumiem kā kiberdrošība, lietu 
internets vai mākslīgais intelekts. Nodarīta 
kaitējuma gadījumā būtiski nepieciešami ir 
stingri noteikumi par preču drošumu un 
atbildību, lai nodrošinātu rīcībpolitiskus 
risinājumus, kas Eiropas iedzīvotājiem, 
tostarp patērētājiem un uzņēmumiem, dod 
iespēju šādus noteikumus izmantot. Tāpēc 
Programmai vajadzētu veicināt inovāciju 
stimulējoša Savienības ražojumatbildības 
režīma ātru pielāgošanu un izpildi.

(11) Jaunas tiesiskās un izpildes 
problēmas attiecas uz strauji mainīgu 
digitālās revolūcijas vidi un ir saistītas ar 
tādiem jautājumiem kā kiberdrošība, 
privātuma politika un datu aizsardzība, 
lietu internets vai mākslīgais intelekts un 
saistītie ētikas standarti. Šis sarežģītais 
uzdevums, kam ir tehnoloģisks, kultūras, 
organizatorisks un sociāls raksturs, būtu 
jārisina ar visu attiecīgo nozaru un 
dalībnieku atbalstu. Nodarīta kaitējuma 
gadījumā būtiski nepieciešami ir stingri 
noteikumi par preču drošumu un atbildību, 
lai nodrošinātu rīcībpolitiskus risinājumus, 
kas Eiropas iedzīvotājiem, tostarp 
patērētājiem un uzņēmumiem, dod iespēju
šādiem noteikumiem piekļūt un šādus 
noteikumus izmantot. Tāpēc Programmai 
vajadzētu veicināt inovāciju stimulējoša 
Savienības ražojumatbildības režīma ātru 
pielāgošanu un izpildi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Publisko iepirkumu publiskās 
iestādes izmanto, lai nodrošinātu publiskā 
sektora līdzekļu lietderīgāku izmantošanu 
un palīdzētu veidot inovatīvāku, 
ilgtspējīgāku, iekļaujošāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu. Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2014/23/ES49, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2014/24/ES50 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2014/25/ES51 publisko iestāžu, uzņēmumu, 
kā arī iedzīvotāju, tostarp patērētāju 
interesēs nosaka tiesisko satvaru attiecībā 
uz integrāciju un rezultatīvu publiskā 
iepirkuma tirgu darbību, kuri pārstāv 14 % 
no Savienības iekšzemes kopprodukta. 
Tāpēc Programmai būtu jāatbalsta 
pasākumi, kas nodrošina: stratēģiskā 
publiskā iepirkuma plašāku izmantošanu, 
publiskā iepirkuma profesionalizāciju, 
labāku MVU piekļuvi iepirkuma tirgiem, 
caurredzamības, godprātības un labāku 
datu vairošanu, iepirkuma digitālās 
pārveides izvēršanu un kopīgu iepirkumu 
veicināšanu, kopā ar dalībvalstīm 
nostiprinot partnerības pieeju, tostarp ar 
īpašu IT rīku izstrādi uzlabojot datu 
vākšanu un datu analīzi, atbalstot apmaiņu 
ar pieredzi un labu praksi, sniedzot 
konsultācijas, cenšoties noslēgt izdevīgus 
tirdzniecības nolīgumus, stiprinot 
sadarbību starp valstu iestādēm un sākot 
pilotprojektus.

(15) Publisko iepirkumu publiskās 
iestādes izmanto, lai nodrošinātu publiskā 
sektora līdzekļu lietderīgāku izmantošanu 
un palīdzētu veidot inovatīvāku, 
ilgtspējīgāku, iekļaujošāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu. Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2014/23/ES49, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2014/24/ES50 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2014/25/ES51 publisko iestāžu, uzņēmumu, 
kā arī iedzīvotāju, tostarp patērētāju 
interesēs nosaka tiesisko satvaru attiecībā 
uz integrāciju un rezultatīvu publiskā 
iepirkuma tirgu darbību, kuri pārstāv 14 % 
no Savienības iekšzemes kopprodukta. 
Publiskās iestādes, izmantojot iepirkumu 
politiku, var izveidot un atbalstīt inovatīvu 
preču un pakalpojumu tirgus. Tāpēc 
Programmai būtu jāatbalsta pasākumi, kas 
nodrošina: stratēģiskā publiskā iepirkuma 
plašāku izmantošanu, vides, sociālo un 
godīgas tirdzniecības kritēriju 
sistemātiskāku izmantošanu līgumu 
piešķiršanā, publiskā iepirkuma 
profesionalizāciju, labāku MVU, sociālās 
ekonomikas uzņēmumu un uzņēmumu 
organizāciju tīklu piekļuvi iepirkuma 
tirgiem, pārredzamības, godprātības un 
labāku datu vairošanu, iepirkuma digitālās 
pārveides izvēršanu un kopīgu iepirkumu 
veicināšanu, kopā ar dalībvalstīm 
nostiprinot partnerības pieeju, tostarp ar 
īpašu IT rīku izstrādi uzlabojot datu 
vākšanu un datu analīzi, atbalstot apmaiņu 
ar pieredzi un labu praksi, sniedzot 
konsultācijas, cenšoties noslēgt izdevīgus 
tirdzniecības nolīgumus, stiprinot 
sadarbību starp valstu iestādēm un sākot 
pilotprojektus.

__________________ __________________

49 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES 
par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).

49 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/23/ES 
par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).
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50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES 
par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 
28.3.2014., 65. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/24/ES 
par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 
Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 
28.3.2014., 65. lpp.).

51 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES 
par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV 
L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

51 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. 
gada 26. februāra Direktīva 2014/25/ES 
par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, 
un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV 
L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Programmai būtu jāatbalsta 
Savienības tiesiskā satvara izstrāde 
uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās 
pārvaldības jomā, kā arī līgumtiesību jomā, 
lai — turklāt nodrošinot aizsardzību 
uzņēmuma darbības skartajām 
ieinteresētajām personām —
uzņēmējdarbību padarītu efektīvāku un 
konkurētspējīgāku un lai būtu iespējams 
reaģēt uz jauniem rīcībpolitiskiem 
izaicinājumiem. Tai būtu arī jānodrošina 
attiecīgā acquis pienācīga izvērtēšana, 
īstenošana un izpilde, jāinformē 
ieinteresētās struktūras, jāpalīdz tām un 
jāveicina informācijas apmaiņa šajā jomā. 
Programmai turklāt būtu jāatbalsta 
Komisijas iniciatīvas, kas atbalsta skaidra 
un pielāgota datu ekonomikas un 
inovācijas tiesiskā satvara izstrādi. Minētās 
iniciatīvas ir nepieciešamas, lai uzlabotu 
juridisko noteiktību attiecībā uz 
līgumtiesībām un ārpuslīgumiskajām 
tiesībām, jo īpaši attiecībā uz atbildību un 
ētiku tādu jauno tehnoloģiju kontekstā, kā 
lietu internets, mākslīgais intelekts, 
robotika, 3D druka. Programmai vajadzētu 
būt vērstai uz datos balstītas 

(17) Programmai būtu jāatbalsta 
Savienības tiesiskā satvara izstrāde 
uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās 
pārvaldības jomā, kā arī līgumtiesību jomā, 
lai — turklāt nodrošinot aizsardzību 
uzņēmuma darbības skartajām 
ieinteresētajām personām —
uzņēmējdarbību padarītu efektīvāku un 
konkurētspējīgāku un lai būtu iespējams 
reaģēt uz jauniem rīcībpolitiskiem 
izaicinājumiem. Tai būtu arī jānodrošina 
attiecīgā acquis pienācīga izvērtēšana, 
īstenošana un izpilde, jāinformē 
ieinteresētās struktūras, jāpalīdz tām un 
jāveicina informācijas apmaiņa šajā jomā. 
Programmai turklāt būtu jāatbalsta 
Komisijas iniciatīvas, kas atbalsta skaidra 
un pielāgota datu ekonomikas un 
inovācijas tiesiskā satvara izstrādi. Minētās 
iniciatīvas ir nepieciešamas, lai uzlabotu 
juridisko noteiktību attiecībā uz 
līgumtiesībām un ārpuslīgumiskajām 
tiesībām, jo īpaši attiecībā uz atbildību un 
ētiku tādu jauno tehnoloģiju kontekstā, kā 
lietu internets, mākslīgais intelekts, 
robotika, 3D druka. Programmai vajadzētu 
būt vērstai uz datos balstītas 
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uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, jo 
no šīs ekonomikas lielā mērā būs atkarīgs 
Savienības ekonomikas stāvoklis pasaules 
mēroga konkurencē.

uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, 
vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa 
aizsardzību privātumam, jo no šīs 
ekonomikas lielā mērā būs atkarīgs 
Savienības ekonomikas stāvoklis pasaules 
mēroga konkurencē.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus 
nodrošinot patiesi vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un atvērtu un 
konkurētspējīgu iekšējo tirgu. MVU ir 
Eiropas ekonomikas dzinējspēks, kas veido 
99 % no visiem Eiropas uzņēmumiem, dod 
divas trešdaļas darbvietu un vērā ņemami 
sekmē tādu jaunu darbvietu rašanos, kurām 
ir reģionāla un vietēja dimensija.

(22) Ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, 
vienlaikus nodrošinot patiesi vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un atvērtu un 
konkurētspējīgu iekšējo tirgu. MVU ir 
Eiropas ekonomikas dzinējspēks, kas veido 
99 % no visiem Eiropas uzņēmumiem, dod 
divas trešdaļas darbvietu un vērā ņemami 
sekmē tādu jaunu un kvalitatīvu darbvietu 
rašanos visos sektoros, kurām ir reģionāla 
un vietēja dimensija, un tādējādi sekmē 
sociālo kohēziju.

MVU ir būtiski, lai īstenotu enerģētikas 
pārkārtošanu un palīdzētu sasniegt 
Savienības mērķus klimata jomā, kuri 
izriet no Parīzes nolīguma. Tāpēc 
Programmai būtu jāpalielina to spēja 
izstrādāt videi draudzīgus augstas 
kvalitātes produktus un pakalpojumus un 
jāatbalsta to centieni palielināt 
resursefektivitāti saskaņā ar principu 
“energoefektivitāte pirmajā vietā”. 
Tādējādi programma palīdz arī uzlabot 
Savienības MVU konkurētspēju globālajā 
tirgū.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai saņemtu finansējumu, atrastu 
prasmīgu darbaspēku, atvieglotu 
administratīvo slogu, izmantotu radošumu 
un ieviestu inovācijas, piekļūtu tirgiem un 
veicinātu darbību internacionalizāciju, 
MVU sastopas ar kopīgiem 
izaicinājumiem, kas lielākus uzņēmumus 
neietekmē tādā pašā mērā. Programmai 
šādas tirgus nepilnības būtu jārisina 
proporcionāli, vienlaikus neradot 
nepamatotus konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū.

(23) Lai saņemtu finansējumu, atrastu 
prasmīgu darbaspēku, atvieglotu 
administratīvo slogu, izmantotu radošumu 
un ieviestu inovācijas, piekļūtu tirgiem un 
veicinātu darbību internacionalizāciju, 
MVU sastopas ar kopīgiem 
izaicinājumiem, kas lielākus uzņēmumus 
neietekmē tādā pašā mērā. Programmai 
šādas tirgus nepilnības būtu jārisina 
proporcionāli, vienlaikus neradot 
nepamatotus konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū. Programmai jo īpaši būtu 
jārada atbilstoši apstākļi, lai ražošanas 
procesos ieviestu tehnoloģisko un 
organizatorisko inovāciju, pievēršot 
uzmanību specifiskiem MVU veidiem, 
piemēram, mikrouzņēmumiem, 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
amatniecību, pašnodarbinātām personām, 
brīvo profesiju pārstāvjiem un sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem. Uzmanība 
būtu jāveltī arī potenciālajiem 
uzņēmējiem, jaunpienācējiem 
uzņēmējiem, gados jauniem uzņēmējiem 
un sievietēm uzņēmējām, kā arī citām 
konkrētām mērķgrupām, piemēram, 
vecākiem cilvēkiem, migrantiem un 
uzņēmējiem, kas pieder pie sociāli 
nelabvēlīgākā stāvoklī esošām vai 
neaizsargātām grupām, piemēram, 
personām ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Programmai būtu jāatbalsta un 
jāveicina inovācijas kultūra, attīstot 
ekosistēmu, kas spēj veicināt tādu 
uzņēmumu, jo īpaši mikrouzņēmumu un 
inovatīvu MVU, izveidi un izaugsmi, kas 
spēj izturēt aizvien konkurences 
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piesātinātākas un ātrākas 
uzņēmējdarbības vides izaicinājumus. Lai 
būtiski pārveidotu inovāciju procesus, ir 
nepieciešams izveidot atvērtu inovācijas 
modeli ar pastiprinātu kopīgu pētniecību 
un zināšanu un intelektuālā īpašuma 
apmaiņu starp dažādām organizācijām. 
Tādēļ programmas mērķim vajadzētu būt 
atbalstīt inovācijas procesu, iekļaujot 
jaunus sadarbīgus uzņēmējdarbības 
modeļus, kas vērsti uz tīklu veidošanu un 
zināšanu un resursu integrēšanu 
starporganizāciju kopienās.

Pamatojums

Ir svarīgi attīstīt inovāciju ekosistēmu, kas varētu kļūt par ekonomikas katalizatoru.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Programmai šādas tirgus 
nepilnības būtu jārisina proporcionāli, 
īpašu uzmanību pievēršot darbībām, kas 
tiešā veidā dod labumu MVU un 
uzņēmumu tīkliem, un vienlaikus neradot 
nepamatotus konkurences kropļojumus 
iekšējā tirgū.

Pamatojums

Programmai visās darbībās būtu jāņem vērā MVU un uzņēmumu tīkli.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 

(24) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
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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, 
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.

piekļūt finansējumam, jo tiem trūkst 
informācijas, tie ne vienmēr var pierādīt 
savu kredītspēju, tiem ir nepietiekams 
nodrošinājums vai tie gluži vienkārši ir 
nepietiekami informēti par esošo 
mehānismu to darbību atbalstīšanai ES, 
valstu vai vietējā līmenī. Papildu 
sarežģījumus attiecībā uz finansējumu rada
mikrouzņēmumu mazais izmērs un 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. 18

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 un ilgtspējīgas 
ekonomikas dzinējspēks, 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. 
Lielāka uzmanība būtu jāpievērš labākai 
saziņai un publiskām kampaņām, lai 
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vairotu potenciālo saņēmēju informētību 
par programmas pieejamību MVU. Lai 
veicinātu izpratni par Savienības 
darbībām MVU atbalstam, darbībās, 
kuras pilnībā vai daļēji finansē no šīs 
programmas, tostarp izmantojot 
starpniekus, būtu jāiekļauj Eiropas 
emblēma (karogs) un piesaistīts teikums, 
ar ko apliecina COSME programmas 
atbalstu.

__________________ __________________

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 
L 347, 20.12.2013., 33. lpp.).

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 
L 347, 20.12.2013., 33. lpp.).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Programmas rīcībpolitikas mērķi 
tiks īstenoti arī, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU MVU sadaļā. 
Tirgus neveiksmju vai suboptimālu 
ieguldījumu jomas situāciju risināšanai 
finansiālais atbalsts būtu jāizmanto 
samērīgi, un darbībām nevajadzētu dublēt 
vai izspiest no tirgus privāto finansējumu 
vai izkropļot konkurenci iekšējā tirgū. 
Darbībām vajadzētu būt ar uzskatāmu 
Eiropas pievienoto vērtību.

(26) Programmas rīcībpolitikas mērķi 
tiks īstenoti arī, izmantojot finanšu 
instrumentus un budžeta garantiju, kas 
paredzēti fonda InvestEU MVU sadaļā.
Fonda InvestEU MVU sadaļā būtu 
jāparedz centrāls visaptverošs 
kontaktpunkts, kas sniegtu informāciju 
par Programmu ikvienā no dalībvalstīm, 
lai palielinātu līdzekļu pieejamību MVU 
un to informētību par šiem līdzekļiem.
Tirgus neveiksmju vai suboptimālu 
ieguldījumu jomas situāciju risināšanai 
finansiālais atbalsts būtu jāizmanto 
samērīgi, un darbībām nevajadzētu dublēt 
vai izspiest no tirgus privāto finansējumu 
vai izkropļot konkurenci iekšējā tirgū, un 
būtu skaidri jāpiedāvā papildināmība un 
labākas sinerģijas ar citām Eiropas 
programmām. Darbībām vajadzētu būt ar 
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uzskatāmu Eiropas pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) InvestEU fonda atbalstītajām 
darbībām, izmantojot ES vai dalībvalstu 
apakšstruktūru līdzekļus, nevajadzētu 
dublēt privāto finansējumu vai to aizstāt, 
nedz arī traucēt konkurenci iekšējā tirgū, 
bet, ņemot vērā jau pastāvošās vietējās 
valsts un privātās garantijas sistēmas, tām 
būtu jāveicina integrācija ar šīm 
sistēmām, kuras svarīgākais mērķis ir 
uzlabot un paplašināt faktiskos 
ieguvumus gala saņēmējiem (MVU, kuri 
atbilst Ieteikumā 2003/361/EK sniegtajai 
definīcijai), lai panāktu efektīvu 
pasākumu papildināmību.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Papildus finansējuma pieejamībai 
izšķiroša nozīme ir arī prasmju 
pieejamībai, jo cita starpā vadības 
prasmes un zināšanas ir ļoti nozīmīgi 
faktori, lai MVU varētu piekļūt esošajiem 
līdzekļiem, ieviest inovācijas, konkurēt un 
augt. Tāpēc saskaņā ar fondu InvestEU 
paredzētā finanšu instrumentu īstenošana 
būtu jāpapildina ar pienācīgu 
mentorēšanas un instruēšanas sistēmu 
izstrādi un uz zināšanām balstītiem 
uzņēmējdarbības pakalpojumiem.
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Grozījums Nr. 22

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, 
sniedzot palīdzību no projekta 
sagatavošanas līdz komercializācijai un 
piekļuvei tirgum, kā arī veicinot 
uzņēmumu tīklu izveidi. Tās pamatā 
vajadzētu būt unikālajām zināšanām un
iegūtajām speciālajām zināšanām attiecībā 
uz MVU un ekonomikas un 
uzņēmējdarbības 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. Tam būtu 
arī jāatbalsta MVU pārstāvju 
organizācijas līdzdalības uzlabošana tādu 
vienotā tirgus politikas iniciatīvu izstrādē 
kā publiskais iepirkums, standartizācijas 
procesi un intelektuālā īpašuma režīmi. 
Tīklam būtu arī jāpalielina darbību skaits, 
sniedzot mērķtiecīgākus padomus MVU, 
izstrādājot projektus un atbalstot tīklu 
veidošanu un tehnoloģisko un 
organizatorisko pāreju. Tīklam būtu arī 
jāuzlabo sadarbība un sakari ar citiem 
konsultāciju centriem, kas izveidoti 
digitālajā programmā un “InvestEU” 
attiecībā uz piekļuvi finansējumam. 
COSME darbībām tīklā būtu arī jātiecas 
nodrošināt augstas kvalitātes 
pakalpojumus visā Eiropā, īpašu 
uzmanību pievēršot darbības jomām un 
Savienības ģeogrāfiskajām daļām, kur 
tīkli un starpnieku ieinteresētās personas 
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negūst gaidītos rezultātus. Par rīku, ar 
kura palīdzību jaunpienācēji uzņēmēji vai 
mērķtiecīgi topošie uzņēmēji varētu iegūt 
uzņēmējdarbības un vadības pieredzi no 
viņiem piemeklēta pieredzējuša uzņēmēja 
no citas valsts, tādējādi gūstot iespēju 
nostiprināt savas uzņēmējdarbības spējas, 
joprojām vajadzētu saglabāt arī veiksmīgo
mentorēšanas shēmu jaunajiem 
uzņēmējiem — “Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem”. Programmai būtu jācenšas 
attīstīt un paplašināt savu ģeogrāfisko 
pārklājumu un tādējādi, attiecīgā gadījumā 
papildinot citas Savienības iniciatīvas, 
uzņēmējiem plašākā klāstā piedāvāt 
piemērotu kontaktu iespējas. Lai 
palielinātu uzņēmējdarbības iniciatīvu 
veicināšanas pievienoto vērtību, īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš 
mikrouzņēmumiem un tiem, kas vismazāk 
guvuši labumu no esošās programmas, un 
vietām, kur uzņēmējdarbības kultūra 
saglabājas ļoti ierobežotā līmenī un 
saskaras ar lielākiem šķēršļiem. Būtu pēc 
iespējas jācenšas panākt līdzekļu 
pietiekami ģeogrāfiski līdzsvarotu 
sadalījumu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Būtu jāīsteno lielāki centieni, lai 
samazinātu administratīvo slogu un 
palielinātu programmu pieejamību 
nolūkā samazināt izmaksas, ar ko MVU 
un mikrouzņēmumi saskaras sarežģītā 
pieteikumu iesniegšanas procesa un 
dalības prasību dēļ. Dalībvalstīm arī būtu 
jāapsver iespēja izveidot vienotu 
informācijas centru, kas funkcionētu kā 
vienots kontaktpunkts uzņēmumiem, kuri 
ir ieinteresēti izmantot Savienības 
līdzekļus. Izvērtēšanas procedūrai 
vajadzētu būt pēc iespējas vienkāršākai un 
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ātrākai, lai būtu iespējams laikus izmantot 
Programmas piedāvātos ieguvumus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Stratēģisks MVU konkurētspējas 
atbalsta un paplašināšanas instruments ir 
klasteri, jo tie piedāvā uzņēmējdarbībai 
labvēlīgu vidi. Lai paātrinātu MVU 
izaugsmi, kopīgajām klasteru iniciatīvām 
būtu jāsasniedz kritiskā masa. Savienojot 
specializētās ekosistēmas, klasteri 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem rada 
jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un tos 
labāk iekļauj Eiropas un pasaules mēroga 
stratēģiskajās vērtībķēdēs. Atbalsts būtu 
jāpiešķir starpvalstu partnerību stratēģiju 
izstrādei un tādu kopīgu darbību 
īstenošanai, ko atbalsta Eiropas Klasteru 
kopdarbības programma (ECCP). 
Ilgtspējīga partnerību veidošana būtu 
jāveicina, turpinot finansēšanu, ja ir 
sasniegti starpposma mērķrādītāji attiecībā 
uz sniegumu un līdzdalību. Tiešais atbalsts 
MVU ar klasteru organizāciju starpniecību 
būtu jānovirza šādām vajadzībām: 
progresīvo tehnoloģiju, jaunu 
uzņēmējdarbības modeļu, mazoglekļa un
resursu ziņā lietderīgāku risinājumu 
ieviešana, radošums un dizains, prasmju 
uzlabošana, talantu piesaiste, 
uzņēmējdarbības akcelerācija un 
internacionalizācija. Būtu jāpiesaista arī 
citi specializētie MVU atbalsta aktori, lai 
veicinātu rūpniecības pārveidi un 
pārdomātas specializācijas stratēģiju 
īstenošanu. Programmai tādējādi vajadzētu 
veicināt izaugsmi un veidot saiknes ar 
Savienības (digitālās) inovācijas centriem, 
kā arī ar kohēzijas politikas un “Apvārsnis 
Eiropa” ieguldījumiem. Būs iespējams 
izpētīt arī sinerģiju ar programmu Erasmus.

(28) Stratēģisks MVU konkurētspējas 
atbalsta un paplašināšanas instruments ir 
klasteri, jo tie piedāvā uzņēmējdarbībai 
labvēlīgu vidi, palielina rūpniecības un 
pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību, kā arī 
stiprina reģionu ekonomisko attīstību, 
radot kvalitatīvas darbvietas. Lai 
paātrinātu MVU izaugsmi, kopīgajām 
klasteru iniciatīvām būtu jāsasniedz 
kritiskā masa. Savienojot specializētās 
ekosistēmas, klasteri mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem rada jaunas iespējas 
uzņēmējdarbībai un tos labāk iekļauj 
Eiropas un pasaules mēroga stratēģiskajās 
vērtībķēdēs. Atbalsts būtu jāpiešķir 
starpvalstu partnerību stratēģiju izstrādei 
un tādu kopīgu darbību īstenošanai, ko 
atbalsta Eiropas Klasteru kopdarbības 
programma (ECCP). Ilgtspējīga partnerību 
veidošana būtu jāveicina, turpinot 
finansēšanu, ja ir sasniegti starpposma 
mērķrādītāji attiecībā uz sniegumu un 
līdzdalību. Tiešais atbalsts MVU ar 
klasteru organizāciju starpniecību būtu 
jānovirza šādām vajadzībām: progresīvo 
tehnoloģiju, jaunu uzņēmējdarbības 
modeļu un risinājumu ieviešana, radošums 
un dizains, prasmju uzlabošana, talantu 
piesaiste, uzņēmējdarbības akcelerācija un 
internacionalizācija. Būtu jāpiesaista arī 
citi specializētie MVU atbalsta aktori, lai 
veicinātu rūpniecības pārveidi un 
pārdomātas specializācijas stratēģiju 
īstenošanu. Programmai tādējādi vajadzētu 
veicināt ilgtspējīgu ekonomikas attīstību
un veidot saiknes ar Savienības (digitālās)
inovācijas centriem, kā arī ar kohēzijas 
politikas un “Apvārsnis Eiropa” 
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ieguldījumiem. Būs iespējams izpētīt arī 
sinerģiju ar programmu Erasmus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Programma var sekmēt attiecību 
veicināšanu un/vai uzlabošanu starp 
mikrouzņēmumiem, MVU un 
universitātēm, pētniecības centriem un 
citām iestādēm, kas saistītas ar zināšanu 
veidošanu un vairošanu. Šāda saikne var 
palīdzēt uzlabot uzņēmumu spēju risināt 
stratēģiskās problēmas, ko rada jaunā 
starptautiskā vide.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
28.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28b) MVU, ņemot vērā to mazāko 
izmēru, saskaras ar īpašiem šķēršļiem 
izaugsmei un tiem ir lielas grūtības dažu 
savu saimniecisko darbību palielināšanā 
un paplašināšanā. Savienība ir sniegusi 
atbalstu, lai pastiprinātu darbības, kas 
vērstas uz inovāciju pētniecībā, 
galvenokārt izmantojot MVU instrumentu 
un nesen Eiropas Inovācijas padomes 
izmēģinājuma projektu programmas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros. Pamatojoties 
uz MVU instrumenta darba metodēm un 
pieredzi, vienotā tirgus programmai būtu 
arī jāsniedz atbalsts MVU izvēršanas 
darbībām papildus jaunajai EIC, īpašu 
uzmanību pievēršot progresīvajai 
inovācijai programmā “Apvārsnis 
Eiropa”. Paplašinot MVU darbības 
saskaņā ar šo programmu, galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš, piemēram, tam, 
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lai palīdzētu MVU izvērst darbību, 
izmantojot komercializēšanu, 
internacionalizāciju un tirgus atbalsta 
iespējas.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Radošums un inovācijas ir būtiski 
svarīgi Savienības rūpniecības vērtībķēžu 
konkurētspējai. Kā rūpniecības 
modernizācijas katalizatori tie veicina 
gudru, integrējošu un ilgtspējīgu izaugsmi. 
Tomēr to plašāka izmantošana MVU 
joprojām nav pietiekami liela. Tāpēc 
Programmai būtu jāatbalsta mērķorientēti 
pasākumi, tīkli un partnerības, lai 
radošuma rosinātas inovācijas notiktu visos 
rūpniecības vērtībķēdes posmos.

(29) Radošums un inovācijas, 
tehnoloģiskā un organizatoriskā pārveide, 
uzlabota ražošanas procesu ilgtspēja, jo 
īpaši resursu un energoefektivitātes ziņā,
ir būtiski svarīgi Savienības rūpniecības 
vērtībķēžu konkurētspējai. Kā 
uzņēmējdarbības rūpniecības nozaru
modernizācijas katalizatori tie veicina 
gudru, integrējošu un ilgtspējīgu izaugsmi. 
Tomēr to plašāka izmantošana MVU 
joprojām nav pietiekami liela. Tāpēc 
Programmai būtu jāatbalsta mērķorientēti 
pasākumi, tīkli un partnerības, lai 
radošuma rosinātas inovācijas notiktu visos 
rūpniecības vērtībķēdes posmos.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Atzīstot, ka programmas 
“Apvārsnis 2020” MVU instruments ir 
ārkārtīgi sekmīgi funkcionējis 
uzņēmējiem gan 1. posma, gan 2. posma 
dotācijās, palīdzot MVU attīstīties un 
virzīt savas biznesa idejas, kā arī veikt 
testēšanu un izstrādāt prototipus. Lai gan 
atlases process jau tā ir ļoti stingrs, 
daudzus ļoti labus projektus vienalga nav 
iespējams finansēt nepietiekamu finanšu 
resursu dēļ. Īstenošana Mazo un vidējo 
uzņēmumu izpildaģentūras (EASME) 
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ietvaros ir bijusi ļoti efektīva. Minētā 
programma ir orientēta uz augsto 
tehnoloģiju projektiem, savukārt šīs 
Programmas metodika būtu jāpaplašina, 
ietverot visu veidu izvērses MVU.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29b) COSME darbībām vajadzētu būt 
vērstām arī uz nozarēm, kurām raksturīgs 
ievērojams izaugsmes un sociālais 
potenciāls un liela MVU proporcija. 
Tūrisms ir viena no Savienības 
ekonomikas nozarēm, kas sniedz būtisku 
devumu Savienības IKP un kur darbojas 
galvenokārt MVU. Savienībai būtu 
jāturpina un jāpalielina darbības šīs 
nozares īpatnību atbalstam.

Pamatojums

Programmai būtu jāpievērš uzmanība tūrisma nozarei, ņemot vērā tās nozīmīgumu Eiropas 
kontekstā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Iekšējā tirgū svarīga nozīme ir 
Eiropas standartiem. Standarti ir ļoti 
svarīgi uzņēmumu (jo īpaši MVU) 
konkurētspējas nodrošināšanai. Tie ir arī 
būtisks instruments Savienības tiesību aktu 
un rīcībpolitikas atbalstam vairākās tādās 
nozīmīgās jomās kā enerģētika, klimata 
pārmaiņas, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, resursu ilgtspējīga 
izmantošana, inovācija, ražojumu drošums, 

(30) Iekšējā tirgū svarīga nozīme ir 
Eiropas standartiem. Standarti ir ļoti 
svarīgi uzņēmumu (jo īpaši MVU) 
konkurētspējas nodrošināšanai. Tie ir arī 
būtisks instruments Savienības tiesību aktu 
un politikas mērķu atbalstam vairākās 
tādās nozīmīgās jomās kā enerģētikas 
pārkārtošanas paātrināšana, klimata 
pārmaiņu mazināšana, vides aizsardzība, 
uzlabota gaisa un ūdens kvalitāte, 
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patērētāju tiesību aizsardzība, darba 
ņēmēju drošība un darba apstākļi, 
iedzīvotāju novecošana, tādējādi pozitīvi 
ietekmējot sabiedrību kopumā.

informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, resursu ilgtspējīga 
izmantošana un reciklēšana, tehnoloģiska 
un sociālā inovācija, ražojumu drošums, 
patērētāju tiesību aizsardzība, darba 
ņēmēju drošība un darba apstākļi, 
iedzīvotāju novecošana, tādējādi pozitīvi 
ietekmējot sabiedrību kopumā.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30a) Visās šai programmā paredzētajās 
attiecīgajās iniciatīvās un darbībās būtu 
jāņem vērā pārredzamības un dzimumu 
līdztiesības principi. Minētajās iniciatīvās 
un darbībās būtu jāņem vērā arī visu 
iedzīvotāju cilvēktiesības un 
pamatbrīvības.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Programmai būtu jāveicina 
sinerģija un papildināmības attiecībā uz 
MVU un uzņēmējdarbības atbalstu no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, kas 
izveidots ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [...]69. Turklāt ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) [...]70 izveidotā fonda InvestEU MVU 
sadaļa garantēs parāda un pašu kapitāla 
atbalstu, lai uzlabotu MVU piekļuvi 
finansējumam un finansējuma pieejamību 
MVU. Programmai būtu arī jācenšas 
panākt sinerģiju ar Kosmosa programmu, 
kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [...]71, lai MVU 
rosinātu gūt labumu no revolucionārām 

(65) Programmai būtu jāveicina 
sinerģija, komplementaritāte un 
papildināmības attiecībā uz MVU un 
uzņēmējdarbības atbalstu no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda, kas izveidots 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) [...]69. Turklāt ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) [...]70 izveidotā 
fonda InvestEU MVU sadaļa garantēs 
parāda un pašu kapitāla atbalstu, lai 
uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam un 
finansējuma pieejamību MVU un 
mikrouzņēmumiem. Programmai būtu arī 
jācenšas panākt sinerģiju ar Kosmosa 
programmu, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) [...]71, 
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inovācijām un citiem risinājumiem, kas 
izstrādāti minētajās programmās.

lai MVU rosinātu gūt labumu no 
revolucionārām inovācijām un citiem 
risinājumiem, kas izstrādāti minētajās 
programmās.

__________________ __________________

69 COM(2018) 372 galīgā redakcija. 69 COM(2018) 372 galīgā redakcija.

70 COM(2018) 439 galīgā redakcija. 70 COM(2018) 439 galīgā redakcija.

71 COM(2018) 447 galīgā redakcija. 71 COM(2018) 447 galīgā redakcija.

Pamatojums

Pievienota atsauce uz papildināmību un mikrouzņēmumiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
67. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(67) Programmai būtu jāveicina 
sinerģija un papildināmība attiecībā uz 
programmu “Digitālā Eiropa”, kura 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [...]73 un kuras 
mērķis ir veicināt Savienības ekonomikas 
un publiskā sektora digitalizāciju.

(67) Programmai būtu jāveicina 
sinerģija un papildināmība attiecībā uz 
programmu “Digitālā Eiropa”, kura 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) [...]73 un kuras 
mērķis ir veicināt Savienības ekonomikas 
un publiskā sektora digitalizāciju un 
lielāku kiberdrošību.

__________________ __________________

73 COM(2018) 434 galīgā redakcija. 73 COM(2018) 434 galīgā redakcija.

Grozījums Nr. 34

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 un 
uzņēmumu, tostarp mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu, sociālās ekonomikas 
uzņēmumu un uzņēmumu tīklu, 
konkurētspēju un ilgtspēju un kas iedibina 
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izplatīšanai Regulas (EK) Nr. 223/2009 
13. panta nozīmē (“Programma”).

finansēšanas satvaru Eiropas statistikas 
izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai 
Regulas (EK) Nr. 223/2009 13. panta 
nozīmē (“Programma”).

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) “Sociālās ekonomikas uzņēmums” 
ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir 
radīt sociālu ietekmi, nevis gūt peļņu 
saviem īpašniekiem vai akcionāriem, un 
kurš darbojas, sniedzot tirgum preces un 
pakalpojumus, un kuru pārvalda atklātā 
un atbildīgā veidā, iesaistot darba 
ņēmējus, patērētājus un ieinteresētās 
personas.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa– 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) “Vietējs publiskais uzņēmums” ir 
mazs vietējais sabiedrisko pakalpojumu 
uzņēmums, kas atbilst MVU kritērijiem 
un pilda svarīgus uzdevumus vietējās 
kopienās;

Pamatojums

Vietēji publiskie uzņēmumi ir uzņēmējdarbības veids ar specifiskām iezīmēm, kas ir pienācīgi 
jāņem vērā COSME programmā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) “Uzņēmumu tīkli” nozīmē to, ka 
uzņēmēji sanāk kopā ar mērķi īstenot 
kopīgu projektu, kurā divi vai vairāki 
MVU kopīgi veic vienu vai vairākas 
saimnieciskās darbības, lai palielinātu 
savu konkurētspēju tirgū.

Pamatojums

Uzņēmumu tīkli ir būtiski iekšējā tirgus dalībnieki.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) uzlabot iekšējā tirgus darbību un jo 
īpaši aizsargāt iedzīvotājus, patērētājus un 
uzņēmumus, jo īpaši mikrouzņēmumus, 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), un 
sniegt tiem rīcības iespējas, nodrošinot 
Savienības tiesību aktu izpildi, atvieglojot 
piekļuvi tirgum, nosakot standartus un 
veicinot cilvēku, dzīvnieku un augu 
veselību un dzīvnieku labturību; kā arī 
uzlabot sadarbību dalībvalstu kompetento 
iestāžu vidū un sadarbību starp šīm 
iestādēm, Komisiju un decentralizētajām 
Savienības aģentūrām;

(a) uzlabot iekšējā tirgus 
konkurētspēju un darbību, uzlabojot to ar 
vietējām ekonomikām, novērst tirgus 
neefektivitāti un veicināt Savienības 
tiesiskā regulējuma izpildi, aizsargāt un 
spēcināt iedzīvotājus, patērētājus un 
uzņēmumus, tostarp tā darbaspēku, jo 
īpaši mikrouzņēmumus, mazos un vidējos 
uzņēmumus, kas veicina klimata mērķu 
sasniegšanu un ilgtspējīgu rūpniecības 
izaugsmi, kā arī radīt apstākļus stabilai 
un kvalitatīvai nodarbinātībai, atvieglojot 
piekļuvi tirgum, nosakot standartus un 
veicinot cilvēku, dzīvnieku un augu 
veselību un dzīvnieku labturību; kā arī 
uzlabot sadarbību un koplietot labāko 
praksi dalībvalstu kompetento iestāžu vidū 
un sadarbību starp šīm iestādēm, Komisiju 
un decentralizētajām Savienības 
aģentūrām;

Grozījums Nr. 39

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

(a) panākt iekšējā tirgus labāku 
darbību, atvieglināt šķēršļu novēršanu un 
likvidēšanu tādās jomās kā preču un 
pakalpojumu iekšējais tirgus, publiskais 
iepirkums, tirgus uzraudzība, kā arī 
uzņēmējdarbības tiesības, līgumtiesības un 
ārpuslīgumiskās tiesības, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršana, brīva 
kapitāla aprite, finanšu pakalpojumi, 
konkurences tiesības un arī pārvaldības 
instrumenti, un atbalstīt, ka minētajās 
jomās tiek izstrādāti, īstenoti un izpildīti 
Savienības tiesību akti;

(a) panākt iekšējā tirgus labāku 
darbību, veicināt vietējās ekonomikas 
attīstību, atvieglināt šķēršļu novēršanu un 
likvidēšanu tādās jomās kā preču un 
pakalpojumu iekšējais tirgus, sociālā 
ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība, 
publiskais iepirkums, tirgus uzraudzība, kā 
arī uzņēmējdarbības tiesības, līgumtiesības 
un ārpuslīgumiskās tiesības, nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, 
brīva kapitāla aprite, finanšu pakalpojumi, 
konkurences tiesības un arī pārvaldības 
instrumenti, un atbalstīt, ka minētajās 
jomās tiek izstrādāti, īstenoti un izpildīti 
Savienības tiesību akti;

Grozījums Nr. 40

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) stiprināt uzņēmumu konkurētspēju
un ilgtspēju, īpašu uzmanību pievēršot 
MVU, un panākt papildināmību, paredzot 
pasākumus (“COSME” mērķi), īpašu 
uzmanību pievēršot to īpašajām 
vajadzībām, un šajā nolūkā:

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nodrošinot dažāda veida atbalstu 
MVU, veicinot izaugsmi, veicinot un 
izveidojot MVU, tostarp uzņēmumu tīklus, 
attīstot vadības prasmes un veicinot 



PE627.879v02-00 30/45 AD\1166549LV.docx

LV

pasākumus uzņēmumu paplašināšanai, 
kas ļaus tiem labāk piekļūt tirgiem un 
internacionalizācijas procesiem, kā arī 
produktu un pakalpojumu tirdzniecībai;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) veicinot labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi un sistēmu MVU 
vajadzībām, samazinot administratīvo 
slogu, uzlabojot nozaru konkurētspēju, 
nodrošinot rūpniecības modernizāciju, 
tostarp to digitālo pārveidi, kas veicina 
noturīgu, energoefektīvu un 
resursefektīvu ekonomiku;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) atbalstot uzņēmējdarbības kultūru 
un veicinot MVU darbinieku kvalitatīvu 
apmācību;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) veicinot jaunas uzņēmējdarbības 
iespējas MVU, kas pārvar strukturālas 
pārmaiņas ar mērķtiecīgiem pasākumiem, 
un citi inovatīvi rīcības veidi, piemēram, 
darba ņēmēju veikta pārpirkšana, lai 
veicinātu darbvietu radīšanu un 
uzņēmējdarbības nepārtrauktību šo 
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pārmaiņu skartajās teritorijās.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. gada līdz 
2027. gadam 2018. gada cenās ir 
5 514 000 000 EUR (pašreizējās cenās —
6 211 000 000 EUR).

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) 2018. gada cenās ir 
2 772 000 000 EUR (pašreizējās cenās —
3 122 000 000 EUR) mērķim, kas norādīts 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktā;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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, 
attiecībā uz tādu informācijas tehnoloģiju 
tīklu lietošanu, kuri orientēti uz 
informācijas apstrādi un apmaiņu, kā arī 
korporatīvo informācijas tehnoloģiju rīku 
lietošanu un izstrādi. Administratīvā un 
tehniskā atbalsta kopējās izmaksas būs 
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ierobežotas, lai nodrošinātu programmas 
maksimālu pieejamību tādu darbību 
finansēšanai, uz kurām attiecas 
programmas mērķi, un jebkurā gadījumā 
nepārsniedz 5 % no kopējā budžeta, kas 
minēts 4. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 brīvprātīga 
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.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotācijas saskaņā ar Programmu piešķir un 
pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas 
VIII sadaļu.

Dotācijas saskaņā ar Programmu piešķir un 
pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas 
VIII sadaļu. Komisija publicē darba 
programmas, kas pieņemtas katram no 
2. panta 2. punktā minētajiem 
konkrētajiem mērķiem, norādot 
piešķiramo dotāciju apjomu.

Pamatojums

Tā ir ES programmu pārvaldības konsolidēta prakse.
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Grozījums Nr. 50

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 
uzņēmumiem un jo īpaši 
mikrouzņēmumiem, MVU, 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;

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tādu mehānismu nodrošināšana 
iedzīvotājiem, patērētājiem, tiešajiem 
lietotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai un 
Savienības uzņēmumu pārstāvjiem, kas 
sekmētu politiskās diskusijas, rīcībpolitikas 
un lēmumu pieņemšanas procesu, jo īpaši 
atbalstot pārstāvības organizāciju darbību 
valsts un Savienības līmenī;

(b) tādu mehānismu nodrošināšana 
iedzīvotājiem, patērētājiem, tiešajiem 
lietotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai un 
Savienības uzņēmumu un darba ņēmēju
pārstāvjiem, kas sekmētu politiskās 
diskusijas, rīcībpolitikas un lēmumu 
pieņemšanas procesu, jo īpaši atbalstot 
pārstāvības organizāciju darbību valsts un 
Savienības līmenī;

Grozījums Nr. 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sniegt dažāda veida atbalstu MVU; svītrots
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Grozījums Nr. 53

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 mikrouzņēmumu, MVU 
un uzņēmumu tīklu piekļuvi tirgiem, 
tostarp tirgiem ārpus Savienības, atbalstīt 
tos globālu, vides, ekonomisku un
sabiedrisku problēmjautājumu risināšanā 
un uzņēmējdarbības internacionalizācijā, 
veicināt atbalstu tiem dzīves cikla laikā un
stiprināt Savienības uzņēmējdarbības un 
rūpniecības vadošo lomu pasaules mēroga 
vērtībķēdēs;

Grozījums Nr. 54

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 un 
administratīvā sloga mazināšanas 
problēmjautājumu risināšanai, tostarp 
samazināt šķēršļus uzņēmumu izveidei un 
uzņēmējdarbības sākšanai, un radīt 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, kas
mikrouzņēmumiem un MVU dotu iespēju 
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības, 
tostarp piekļūt finansējumam, un sniegt 
atbilstīgus norādījumus, mentorēšanu un 
apmācības shēmas uz zināšanām balstītu 
uzņēmējdarbības pakalpojumu 
sniegšanai;

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

attīstību un izaugsmi, palielināt 
mikrouzņēmumu un MVU informētību 
par Savienības tiesību aktiem, tostarp ES 
tiesību aktiem vides un enerģētikas jomā, 
uzlabot prasmju un kvalifikāciju 
attīstīšanu, veicināt jaunus 
uzņēmējdarbības modeļus un 
resursefektīvas vērtībķēdes un veicināt 
ilgtspējīgu rūpniecisko, tehnoloģisko un 
organizatorisko pārveidi ražošanas un 
pakalpojumu nozarēs;

Grozījums Nr. 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalstīt uzņēmumu konkurētspēju 
un visas ekonomikas nozares, atbalstīt 
MVU inovāciju ieviešanā un kopdarbībā 
dažādos vērtībķēdes posmos, stratēģiski 
savienojot ekosistēmas un klasterus, tostarp 
Kopīgo klasteru iniciatīvu;

(e) stiprināt uzņēmumu konkurētspēju
un ilgtspēju un visas ekonomikas nozares, 
atbalstīt mikrouzņēmumus un MVU 
tehnoloģisko, organizatorisko un sociālo 
inovāciju ieviešanā, korporatīvās sociālās 
atbildības stiprināšanā un kopdarbībā 
dažādos vērtībķēdes posmos, stratēģiski 
savienojot ekosistēmas un klasterus, tostarp 
Kopīgo klasteru iniciatīvu;

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) stimulēt uzņēmējdarbības garu un 
uzņēmējdarbības kultūru, tostarp jaunajiem 
uzņēmējiem paredzēto mentorēšanas 
shēmu, un atbalstīt jaunuzņēmumus, 
uzņēmējdarbības ilgtspēju un augošus 
uzņēmumus.

(f) stimulēt uzņēmējdarbības garu un 
uzņēmējdarbības kultūru, paplašināt
jaunajiem uzņēmējiem paredzēto 
mentorēšanas shēmu un atbalstīt 
jaunuzņēmumus, uzņēmējdarbības 
ilgtspēju un augošus uzņēmumus, īpašu 
uzmanību pievēršot jauniem 
potenciālajiem uzņēmējiem (piemēram, 
jauniešiem, sievietēm), kā arī citām 
specifiskām mērķgrupām, piemēram, 
sociāli nelabvēlīgā stāvoklī esošām vai 
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neaizsargātām grupām.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija var atbalstīt šādas 
specifiskas darbības, ar ko atbalsta a) līdz 
f) apakšpunktā minēto:

i. paātrināt, atbalstīt un paplašināt 
konsultāciju pakalpojumus Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklā, lai nodrošinātu 
vienota kontaktpunkta integrētu 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu 
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 uzņēmumu tīklu izveidi;

iii. atbalstīt un paplašināt mobilitātes 
programmas jaunajiem uzņēmējiem 
(“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”), lai 
uzlabotu viņu spēju attīstīt 
uzņēmējdarbības zinātību, prasmes un 
attieksmi un lai uzlabotu viņu spējas 
tehnoloģiju un uzņēmumu pārvaldības 
jomā;

iv. atbalstīt MVU paplašināšanos ar 
nozīmīgiem uzņēmējdarbības 
paplašināšanas projektiem, kas balstās uz 
tirgus virzītām iespējām (MVU 
paplašināšanas instruments);

v. atbalstīt ar konkrētām nozarēm saistītas 
darbības jomās, kurās mikrouzņēmumu 
un MVU proporcija ir augsta un kuru 
devums Savienības IKP ir liels, piemēram, 
tūrisma nozarē.
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Darbības, ko veic ar 3.a punktā 
minētā Eiropas Biznesa atbalsta tīkla 
starpniecību, cita starpā var paredzēt:

(i) veicināt MVU internacionalizāciju un 
uzņēmējdarbības partneru apzināšanu 
iekšējā tirgū, pārrobežu uzņēmējdarbības 
sadarbību attiecībā uz pētniecību un 
izstrādi, tehnoloģiju, zināšanām un 
inovāciju pārneses partnerību;

(ii) sniegt informāciju, norādījumus un 
personalizētas konsultācijas par ES 
tiesību aktiem, Savienības finansējuma un 
fondu iespējām, kā arī par Savienības 
iniciatīvām, kas ietekmē uzņēmējdarbību, 
tostarp attiecībā uz nodokļiem, īpašuma 
tiesībām, ar vidi un enerģētiku saistītiem 
pienākumiem un darba un sociālā 
nodrošinājuma aspektiem;

(iii) veicināt MVU piekļuvi vides, klimata, 
energoefektivitātes un snieguma 
ekspertiem;

(iv) uzlabot tīklu ar citiem Savienības un 
dalībvalstu informācijas un padomdevēju 
tīkliem, jo īpaši EURES ES inovācijas 
centriem un InvestEU konsultāciju 
centru.

Saistībā ar citām Savienības 
programmām tīklā sniegtos pakalpojumus 
finansē ar attiecīgajām programmām.

Komisija piešķir prioritāti tādām 
darbībām tīklā, kuru mērķis ir tā daļas vai 
elementus, kas neatbilst minimālajam 
standartam, uzlabot, lai 
mikrouzņēmumiem un MVU visā ES 
nodrošinātu viendabīgu atbalstu.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar 
kuriem nosaka rādītājus un minimālos 
standartus nolūkā izmērīt tīkla ietekmi uz 
konkrētajiem mērķiem un COSME 
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darbību efektivitāti.

Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 20. pantu, lai 
papildinātu ar tādām papildu atbalsta 
formām MVU, kas nav paredzētas šajā 
punktā.

Minētajos deleģētajos aktos ievēro šajā 
regulā izklāstītos mērķus, jo īpaši 3. panta 
2. punktā noteiktos COSME mērķus.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesību subjekti, kas uzņēmējdarbību veic 
trešā valstī, kura nav Programmas asociētā 
valsts, drīkst piedalīties šādās darbībās:

Komisija var atļaut tiesību subjektiem, kas 
uzņēmējdarbību veic trešā valstī, kura nav 
Programmas asociētā valsts, piedalīties 
šādās darbībās:

Pamatojums

Šim instrumentam vajadzētu būt vērstam uz to, lai sniegtu atbalstu galvenokārt Eiropas 
saņēmējiem. Attiecībā uz subjektiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, var pieļaut dažus 
izņēmumus, kuri dotu labumu Eiropas MVU un patērētāju organizācijai, bet par to būtu 
jālemj katrā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvērtēšanas un piešķiršanas kritēriji Izvērtēšana

Pamatojums

Šis pants faktiski attiecas tikai uz izvērtēšanu.
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Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

var saskaņā ar Regulas (ES) XX [Kopīgo 
noteikumu regula] [67]. panta 5. punktu un 
[8.] pantu vai Regulu (ES) XX [Finanšu, 
pārvaldības un kopējās lauksaimniecības 
politikas pārraudzība] saņemt atbalstu no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda 
Plus vai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai, ja vien šādas 
darbības atbilst attiecīgās programmas 
mērķiem. Piemēro atbalsta sniedzēja fonda 
noteikumus.

var saskaņā ar Regulas (ES) XX [Kopīgo 
noteikumu regula] [67]. panta 5. punktu un 
[8.] pantu vai Regulu (ES) XX [Finanšu, 
pārvaldības un kopējās lauksaimniecības 
politikas pārraudzība], vai Regulu (ES) XX 
[ar ko izveido Digitālās Eiropas 
programmu], jo īpaši attiecībā uz mērķi 
uzlabot digitālās prasmes, saņemt atbalstu 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda 
Plus vai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai, ja vien šādas 
darbības atbilst attiecīgās programmas 
mērķiem. Piemēro atbalsta sniedzēja fonda 
noteikumus.

Pamatojums

Jānodrošina koordinācija ar Digitālās Eiropas programmu, lai izveidotu visaptverošu ES 
stratēģiju attiecībā uz MVU.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija pieņem īstenošanas 
aktus, ar ko izveido darba programmas, 
kuras aptver COSME darbības un kuras 
īsteno 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā 
minēto konkrēto mērķi. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
21. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Papildus 1. punktā minētajiem 
elementiem darba programmā iekļauj:

(i) norādi par summu, kas piešķirta katrai 
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finansējamai darbībai;

(ii) indikatīvu īstenošanas grafiku;

(iii) atsauces uz citām Savienības līmeņa 
darbībām, kas tiek īstenotas un varētu 
interesēt MVU un tīklam saskaņā ar 
citām Savienības programmām vai 
darbībām.

Arī darba programmu un darbības 
publicē katra tīkla kontaktpunktu 
tīmekļvietnēs, ja šādas tīmekļvietnes ir 
pieejamas. Tas ir sevišķi svarīgi attiecībā 
uz darbībām, kas vērstas uz MVU.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija līdz 2021. gada janvāra 
beigām sagatavo programmu COSME 
darbības īstenošanai, kurā būs iekļauts 
darba programmu un uzaicinājumu 
grafiks, to temati un piešķirtais 
finansējums, kā arī cita vajadzīgā 
informācija, kas nepieciešama, lai visā 
programmas periodā nodrošinātu 
pārredzamību un paredzamību un 
uzlabotu projektu kvalitāti.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izvērtēšanu veic laikus, lai tās 
rezultātus varētu ņemt vērā lemšanas 
procesā.

1. Izvērtēšanu veic laikus, bet vismaz 
reizi divos gados, lai tās rezultātus varētu 
ņemt vērā lemšanas procesā.
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas starpposma 
izvērtēšanu veic, tiklīdz par Programmas 
īstenošanu ir pieejama pietiekama 
informācija, bet ne vēlāk kā pēc četriem 
gadiem kopš Programmas īstenošanas 
sākuma.

2. Programmas starpposma 
izvērtēšanu veic, tiklīdz par Programmas 
īstenošanu ir pieejama pietiekama 
informācija, pamatojoties uz uzraudzību, 
kas veikta saskaņā ar 20. pantu, bet ne 
vēlāk kā pēc četriem gadiem kopš 
Programmas īstenošanas sākuma. Tajā 
ietver arī procedūru, mērķu un prioritāšu 
atbilstības kritēriju visaptverošu 
izvērtējumu par pašreizējo finansēšanas 
periodu. Pamatojoties uz šā starpposma 
novērtējuma rezultātiem, ierosina 
pārskatīt programmu.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
rīkojas pārredzami un atzīst Savienības 
finansējuma izcelsmi un nodrošina tā 
redzamību (jo īpaši darbību un to rezultātu 
popularizēšanā), sniedzot dažādām 
auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem 
un sabiedrībai vietējā līmenī, 
mērķorientētu informāciju, kas ir 
konsekventa, lietderīga un samērīga.

Pamatojums

Programmas rezultātu redzamība ir jāveido vietējās kopienās, lai uzlabotu informētību par 
ES devumu Eiropas sabiedrības labklājībā.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
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IV pielikums – 2. sleja – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 – Atbalsta saņēmēju MVU skaits. 1 – Programmas un tīkla atbalsta 
saņēmēju MVU skaits.

2 – Atbalsta saņēmēji uzņēmumi, kas 
izveidojuši līgumsabiedrības; skaits.

2 – Atbalsta saņēmēji uzņēmumi, kas 
izveidojuši līgumsabiedrības; skaits.

2.a – To uzņēmēju skaits, kuri izmanto 
mentorēšanas un mobilitātes shēmas.

2.b – MVU izveidošanas laika un izmaksu 
samazinājums.

2.c – Izveidoto uzņēmumu tīklu skaits 
salīdzinājumā ar atskaites punktu.

2.d – Dalībvalstu skaits, kas izmanto 
MVU testu.

2.e – To dalībvalstu skaita būtisks 
pieaugums, kurās ir vienots 
kontaktpunkts jaunuzņēmumiem.

2.f – Eksportējošu MVU īpatsvara 
pieaugums un ārpus Savienības 
eksportējošu MVU īpatsvara pieaugums 
salīdzinājumā ar atskaites punktu.

2.g – To dalībvalstu skaita būtisks 
pieaugums salīdzinājumā ar atskaites 
punktu, kuras īsteno uzņēmējdarbības 
risinājumus, kas vērsti uz potenciālajiem 
uzņēmējiem, gados jauniem uzņēmējiem, 
jaunpienācējiem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī citām konkrētām 
mērķgrupām.

2.h – To Savienības pilsoņu īpatsvara 
pieaugums salīdzinājumā ar atskaites 
punktu, kuri vēlētos būt pašnodarbināti.

2.i – MVU sniegums attiecībā uz ilgtspēju, 
ko mēra cita starpā kā palielinājumu to 
Savienības MVU īpatsvaram, kuri izstrādā 
ilgtspējīgas zilās ekonomikas un 
ekoloģiskos produktus1a un pakalpojumus 
un kā resursefektivitātes uzlabojumu (kas 
var ietvert enerģiju, materiālus vai ūdeni, 
pārstrādi utt.) salīdzinājumā ar atskaites 
punktu.

* Visi rādītāji jāsalīdzina ar pašreizējo 
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stāvokli 2018. gadā.

__________________

1a Ekoloģiski produkti un pakalpojumi ir 
tādi produkti un pakalpojumi, kuru 
galvenā funkcija ir samazināt risku videi 
un pēc iespējas samazināt izmešus un 
resursu izmantojumu. Ir ietverti arī 
ražojumi ar vides elementiem (ekodizains, 
ekomarķējums, bioloģiskā ražošana un 
būtisks pārstrādāto izejvielu īpatsvars). 
Avots: Eirobarometra zibensaptauja 
Nr. 342, “MVU, resursu efektivitāte un 
zaļie tirgi”.
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