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Laiks palielināt apgriezienus — uzņēmējdarbības un izaugsmes veicināšana Eiropā
(2006/2138(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 1
4.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropadomes 2001. gada 15. un 16. jūnija sanāksmi Gēteborgā, kurā
nolēma apvienot Lisabonas stratēģiju ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 2
10.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Padomes Regulu (EK/Nr. 1083/2006), kas nosaka Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu vispārējos noteikumus1, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 
noteikumus un Kopienas Stratēģiskās pamatnostādnes 2007.–2013. gadam 
(COM(2005)0299), 

Or. en

  
1 OV L 210, 31.7.2006, 25. lpp.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 3
14.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Zināšanu ieviešana praksē – plaša inovācijas
stratēģija Eiropas Savienībai” (COM(2006)0502),

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 4
15.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā BEST projekta ekspertu grupas 2002. gada maija galīgo ziņojumu par 
mazo un vidējo uzņēmumu nodošanu,

Or. el

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 5
22.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā i2010 iniciatīvu, jo īpaši i2010. e-pārvaldības rīcības 
plānu (COM(2006)0173),

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 6
A.a apsvērums (jauns)

Aa. tā kā, lai nodrošinātu ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi, ES un dalībvalstīm ir 
jānovērš plaisa, kas pastāv starp pētniecību un tirgu Eiropas Savienībā,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 7
F apsvērums

F. tā kā dalībvalstīm jāturpina risināt uzdevumi, kas saistīti ar sociāldemogrāfiskām 
izmaiņām un ilgtspējīgiem sociālajiem modeļiem, un jāizmanto šī iespēja inovatīvo 
procesu, pakalpojumu un produktu attīstīšanai,

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 8
G apsvērums

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 9
M. apsvērums

ΙΓ. tā kā MVU tipisks trūkums ir nepietiekamas iemaņas uzņēmējdarbībā, kā arī nepilnīga 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana, grāmatvedība, valodas 
barjeras, ražošanas vadība, uzņēmējdarbības plānošana, resursu nepietiekamība un 
nespēja sasniegt kritisko masu,

Or. el

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 10
Ma apsvērums (jauns)

Ma. tā kā atbalsts starpniekorganizācijām, kas pārstāv uzņēmumus, ir neaizstājams, 
ņemot vērā to darbības fundamentālo raksturu attiecībā uz informāciju, MVU 
atbalstu un vēlāko pārraudzību, jo īpaši vismazākajiem uzņēmumiem,

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 11
Ma apsvērums (jauns)

Ma. tā kā vājais sociālā nodrošinājuma segums ir viens no galvenajiem faktoriem, kas 
attur ES pilsoņus no kļūšanas par pašnodarbinātajiem,

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 12
Sa apsvērums (jauns)

Sa. tā kā 23 miljoni MVU Eiropā faktiski atspoguļo ļoti lielu uzņēmējdarbības situāciju 
daudzveidību, kas ir jāņem vērā, veidojot un īstenojot Kopienas politiku jo īpaši 
attiecībā uz VRP, jo sevišķi saistībā ar kokvilnas rūpniecības un mikrouzņēmumu 
īpatnībām, kas veido vairāk nekā 95 % no Eiropas MVU,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 13
1. punkts

1. atgādina dalībvalstīm, ka vienīgā iespēja, lai sekmīgi konkurētu pasaules tirgū, ir 
izveidot uz izcilības modeļa balstītu atvērtu Eiropas zināšanu sabiedrību, kas veicina 
sociālo inovāciju un atbalsta ekoefektivitāti; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 14
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver to, ka vienīgais ceļš, kā iegūt tirgu Eiropas Savienības MVU un rūpniecībai, 
ir novērst plaisu, kas pastāv Eiropas Savienībā starp pētniecību un inovatīvo 
procesu, pakalpojumu un produkcijas tirdzniecību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 15
2.a punkts (jauns)

2.a atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka izaugsmi var garantēt, tikai reaģējot uz 
svarīgiem procesiem sabiedrībā, kurā ir: demogrāfiskās pārmaiņas un novecošana, 
enerģijas pāreja un vide;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 16
3. punkts

3. uzsver, ka aizvien lielākā mērā organizatoriskais spēks būs nevis speciālajās
kompetencēs, bet gan pašos (svītrojums) speciālistos; galvenokārt sabiedrību 
direktoros, kuriem jābūt spējīgiem nepārtraukti izglītoties piemērotos apstākļos, lai 
celtu savu spēju paredzēt un pārvaldīt pārveidojumus savā vidē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 17
4.a punkts (jauns)

4.a uzsver nepieciešamību stiprināt sadarbību, no vienas puses, starp reģioniem, kuriem 
ir līdzīgas problēmas un uzdevumi, veicinot tīklu veidošanu starp uzņēmumiem, kas 
atrodas šajos reģionos, un pārrobežu reģionos, no otras puses, ar mērķi iedrošināt 
tādas politikas attīstīšanu un koordināciju, kas rūpējas par to specifiskajām 
vajadzībām;

Or. es

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 18
4.a punkts (jauns)

4.a prasa Eiropas Komisijai rīkoties, lai paaugstinātu MVU konkurētspēju ES iekšējā 
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tirgū, samazinot administratīvos šķēršļus un valsts iejaukšanos, vienlaikus ievērojot 
subsidiaritāti un brīvā tirgus principus, lai paaugstinātu MVU globālo 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 19
4.a punkts (jauns)

4.a uzsver reģionālās attīstības svarīgumu ap tehnoloģijas un inovācijas izaugsmes 
centriem (t.s. „kopām”) ikvienā dalībvalstī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 20
4.b punkts (jauns)

4.b uzsver vajadzību atzīt īpašo situāciju un veicināt rūpniecības kopu un zonu attīstību, 
izmantojot Eiropas programmas, ņemot vērā to īpatnības un sniedzot tām pienācīgu 
atbalstu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 21
5. punkts

5. prasa attīstīt starptautiskās ekonomiskās attiecības, lai izveidotu plašāku brīvās 
tirdzniecības zonu nekā Eiropas vienotais tirgus, šajā ziņā uzstāj, ka valsts iepirkuma 
vienošanās, ko tagad no jauna apspriež PTO, ir no jauna jālīdzsvaro; šajā saistībā
vērš Komisijas uzmanību uz to, ka mūsu Amerikas, Kanādas, Korejas un Japānas 
partneriem ir valsts garantijas, kas izslēdz no vienošanās loka valsts līgumus, kurus 
tās rezervē saviem MVU, kamēr, no otras puses, šīs četras valstis, cita starpā, ir 
spējīgas sacensties par valsts līgumiem Eiropas Savienības 25 dalībvalstīs;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 22
6.a punkts (jauns)

6.a prasa dalībvalstīm novērst administratīvos šķēršļus pārrobežu sadarbībai starp 
MVU, rūpniecību, pētniecības institūtiem un universitātēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 23
8. punkts

8. atzīst, ka Eiropai ir nepieciešama patiesi integrēta enerģētikas politika, kas garantē 
piegādes stabilitāti, visaugstāko drošības līmeni, risku izslēgšanu veselībai un nodara 
minimālu kaitējumu videi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 24
9. punkts

9. atzīmē vajadzību dalībvalstīm atkārtoti uzsvērt zināšanu, pētniecības un inovācijas 
nozīmi; pētniecība ir būtisks priekšnoteikums sekmīgai inovācijai un ekonomiskai 
izaugsmei; ir svarīgi radīt Eiropas zināšanu sabiedrību, izmantojot mūžizglītības 
iespējas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), kas ļautu samazināt 
profesionālo prasmju atšķirības un bezdarbu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 25
9. punkts

9. atzīmē vajadzību dalībvalstīm atkārtoti uzsvērt zināšanu un inovācijas nozīmi, lai 
Eiropā izveidotu zināšanu sabiedrību, izmantojot mūžizglītības iespējas, valodu 
apmācību un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), kas ļautu samazināt 
profesionālo prasmju atšķirības un bezdarbu, tādējādi uzlabojot darbinieku mobilitāti 
Eiropas Savienībā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 26
9.a punkts (jauns)

9.a atbalsta visplašāko jēdziena „Pamatkompetences mūžizglītībai” izmantošanu, lai 
apmierinātu Eiropas jauniešu vajadzības, nodrošinot taisnīgumu un piekļuvi, jo 
sevišķi tām grupām, kurām vajadzīgs atbalsts viņu izglītības potenciālam, piemēram, 
cilvēkiem ar zemām pamatprasmēm, tiem, kas agri pārtraukuši mācības, 
ilglaicīgiem bezdarbniekiem, migrantiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 27
9.b punkts (jauns)

9.b uzskata, ka MVU ir Eiropas ekonomikas būtiska daļa un ka, lai pilnībā izmantotu to 
potenciālu pētniecības un attīstības jomā, ES 7. pamatprogramma ir jākoriģē, lai 
atvieglotu mazāku pētniecības struktūru līdzdalību, paredzot īpašu MVU un mazu 
firmu un laboratoriju kopu finansēšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 28
10. punkts

10. uzsver vajadzību īstenot atklātus inovācijas modeļus, kas būtu mazāk teorētiski un 
dinamiskāki un nodrošinātu uzņēmumiem pievienoto vērtību; atgādina Komisijai un 
dalībvalstīm par vajadzību atbalstīt plašāku inovācijas definīciju, veidojot un 
īstenojot Eiropas politiku; uzsver, ka inovācija ietver gan tehnoloģisko inovāciju ar 
uzņēmumu augsto, vidējo un zemo tehnoloģisko iespēju stiprināšanu un darbību un 
pakalpojumu modernizāciju, jo īpaši mazo un mikrouzņēmumu, gan to
modernizāciju sociāliem mērķiem un darba vietu radīšanai; uzskata arī, ka jāņem 
vērā šo uzņēmumu nozīme jau esošo tehnoloģiju pielāgošanā un izplatīšanā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 29
10. punkts

10. uzsver vajadzību īstenot atklātus inovācijas modeļus, kur MVU un rūpniecība rada 
jauninājumus, savstarpēji sadarbojoties, kā arī ar valdības atbalstu; tie ir mazāk 
teorētiski un dinamiskāki un (svītrojums) nodrošina uzņēmumiem pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 30
12. punkts

12. uzsver vajadzību ieviest lietotājam draudzīgu Kopienas patentu un uzlabot Eiropas, 
Amerikas Savienoto Valstu un Japānas patentēšanas sistēmu savstarpīgumu, lai labāk 
aizsargātu Eiropas uzņēmumus un idejas, jo sevišķi veicinot to izmantošanu MVU; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 31
13. punkts

13. atzinīgi vērtē ES tirgus piekļuves stratēģijas mērķus un aicina ES veikt pasākumus, lai 
popularizētu tās datu bāzi MVU grupā, kā arī šo datu bāzi regulāri atjaunināt; ieteic 
dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām varas iestādēm radīt kopīgus „vienas 
pieturas informācijas kabinetus” un veicināt valdības pakalpojumu interneta 
funkcijas (e-pārvalde);

Or. en

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 32
14.a punkts (jauns)

14.a prasa Komisijai un dalībvalstīm, ja iespējams, piemērot principu „domā vispirms 
par mazajiem”, kas pamatojas uz Eiropas Mazo uzņēmumu hartu, lai ļautu 
mikrouzņēmumiem un mājrūpniecībai jo īpaši pilnībā realizēt to izaugsmes un 
attīstības potenciālu gan vietējā līmenī, gan eksporta tirgos;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 33
14.a punkts (jauns)

14.a prasa Komisijai reformēt un paplašināt pašreizējo EIC tīklu, ietverot dažādas 
uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras, kas darbojas valstu tīklos un var sniegt 
visaptverošus un drošus pakalpojumus MVU;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 34
15.a punkts (jauns)

15.a uzsver vajadzību atbalstīt uzņēmējas sievietes jo īpaši piekļuvē finansēm un 
uzņēmējdarbības tīkliem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 35
19. punkts

19. prasa dalībvalstīm atdzīvināt Eiropas uzņēmējdarbības vidi, samazinot birokrātiju, 
uzlabojot regulējuma kvalitāti, samazinot administratīvos šķēršļus, uzlabojot MVU 
līdzdalību apspriežu procesā un vienkāršojot nodokļu saskaņošanas procedūras 
attiecībā uz MVU, kā arī pilnveidojot administratīvos procesus un sociālā 
nodrošinājuma shēmas darbiniekiem un darba devējiem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 36
19.a punkts (jauns)

19.a uzskata, ka ekoinovāciju var arī stimulēt, izmantojot valsts budžetu pirktspēju, jo
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valsts iepirkuma pārveidošana par videi draudzīgu iepirkumu varētu palīdzēt radīt 
kritisko masu, lai videi draudzīgi uzņēmumi varētu iekļūt tirgū plašākā mērogā, kas 
dotu labumu Eiropas MVU, kuri ir ļoti aktīvi šajā nozarē;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 37
20. punkts

20. mudina dalībvalstis sniegt lielāku atbalstu, lai palielinātu jaundibināto uzņēmumu 
skaitu, izstrādājot un piemērojot atbilstīgus veicināšanas pasākumus; atzīmē 
uzņēmumu nodošanas nozīmi darba vietu un kapitāla saglabāšanā; atzinīgi novērtē 
jauno paziņojumu par uzņēmumu nodošanu „Kopienas Lisabonas programmas 
izaugsmei un nodarbinātībai īstenošana: uzņēmumu nodošana — nepārtrauktība ar 
jaunu sākumu”, kas saistīts ar mērķi samazināt būtisko risku, kurš saistīts ar 
uzņēmējdarbību; atzīmē, ka sekmīga uzņēmumu nodošana ir arvien svarīgāka, 
ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju novecošanos, kas nozīmē, ka vairāk nekā viena 
trešdaļa Eiropas uzņēmēju pārtrauks darbu nākamajos desmit gados; līdz ar to 
aicina dalībvalstis vienādu politisko uzmanību pievērst gan uzņēmumu dibināšanai, 
gan nodošanai; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Grozījums Nr. 38
20. punkts

20. mudina dalībvalstis sniegt lielāku atbalstu, lai palielinātu jaundibināto uzņēmumu 
skaitu, izstrādājot un piemērojot atbilstīgus veicināšanas pasākumus un ieviešot 
speciālus palīdzības pasākumus, kas veicina izaugsmi lieluma un darba vietu skaita 
ziņā; atzīmē uzņēmumu nodošanas nozīmi darba vietu un kapitāla saglabāšanā, līdz ar 
to aicina dalībvalstis vienādu politisko uzmanību pievērst gan uzņēmumu dibināšanai, 
gan nodošanai;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 39
20. punkts

20. mudina dalībvalstis sniegt lielāku atbalstu, lai palielinātu jaundibināto uzņēmumu 
skaitu, izstrādājot un piemērojot atbilstīgus veicināšanas pasākumus; atzīmē 
uzņēmumu nodošanas nozīmi darba vietu un kapitāla saglabāšanā, līdz ar to aicina 
dalībvalstis vienādu politisko uzmanību pievērst gan uzņēmumu dibināšanai, gan 
nodošanai, ietverot praktiskus pasākumus valsts politikā Lisabonas stratēģijas 
īstenošanai kopā ar īpašu grafiku; 

Or. el

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 40
20.a punkts (jauns)

20.a uzsver MVU kopu veidošanas svarīgumu ap tehnoloģijas parkiem, valsts 
laboratorijām vai universitātēm, radot dinamiskas vides Eiropā, kuras spēj izmantot 
zinātniskās zināšanas un radīt uz zināšanām pamatotas darba vietas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 41
21. punkts

21. ierosina veikt tādus pasākumus kā nodokļu atvieglošana un procentu likmju 
samazināšana, dibinot uzņēmumus, kā arī samazināt uzņēmumu dibināšanai 
nepieciešamo laiku un izmaksas; ierosina veicināt atbilstīgus pasākumus, tādus kā 
nodokļu stimuli un elastīgi korporatīvo tiesību aktu labojumi, lai atvieglotu 
uzņēmumu turpmāku pastāvēšanu un jo īpaši ģimenes uzņēmumu nodošanu trešām 
pusēm vai darba ņēmējiem;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 42
21.a punkts (jauns)

21.a no jauna apstiprina bažas attiecībā uz papildu pasākumu ziņojumu Eiropas Mazo 
uzņēmumu hartā saskaņā ar Lisabonas pārvaldības ciklu un uzskata, ka tas nav 
veidojis politiku par labu mazajiem uzņēmumiem saprotamāku vai saskanīgāku; 
uzsver, ka VRP atspoguļo ļoti nevienādi dažādās valstīs to prioritāti, kādu Komisija 
cenšas piešķirt politikai par labu MVU; atzīmē starpniekorganizāciju svarīgumu, 
pārstāvot MVU kā privileģētiem partneriem progresa monitoringā, un aicina 
Komisiju un dalībvalstis iesaistīt tās vēl plašāk un pilnīgāk, veidojot politiku par 
labu MVU, jo īpaši formulējot VRP;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 43
21.a punkts (jauns)

21.a aicina Komisiju veicināt pasākumus, lai atvieglotu uzņēmumu nodošanu Eiropas 
līmenī, tādus kā Eiropas potenciālo pārdevēju un pircēju datu bāzes radīšana, 
Eiropas platformas radīšana informācijas savākšanas koordinēšanai, pieredzes un 
sekmīgas prakses apmaiņai dalībvalstīs, un veicināt pārrobežu sadarbību, kā arī 
Eiropas semināru un forumu organizāciju šajā saistībā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 44
21.a punkts (jauns)

21.a aicina Komisiju veicināt labas pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm attiecībā uz 
uzņēmumu „kopu” veidošanu un to, kā uzlabot saites starp uzņēmumiem un 
universitātēm, kas abi tiek uzskatīti par vērtīgiem inovācijas veicināšanā un 
uzņēmumu radīšanā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 45
23. punkts

23. prasa dalībvalstīm pieņemt inovatīvus politikas lēmumus, lai kompensētu iedzīvotāju 
novecošanos un dzimstības samazināšanos (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 46
25.a punkts (jauns)

25.a atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka izmaksas, kas neietver algas, ir viens no 
galvenajiem šķēršļiem vienas personas uzņēmumos papildu darbinieku 
nodarbināšanai; prasa Komisijai un dalībvalstīm ievērot proporcionalitātes principu
un elastīgumu, apsverot ES nodarbinātības likumdošanu, ņemot vērā Eiropas
augsto bezdarba līmeni īpaši jauniešu vidū;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 47
27.a punkts (jauns)

27.a mudina dalībvalstis veicināt pirktspējas paritāti kā vispiemērotāko modeli 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu sniegšanai MVU, tostarp riska kapitāla 
fondu radīšanu, un tādējādi radīt pietiekamu līdzekli plašākai privātā sektora 
iesaistīšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 48
28. punkts

28. prasa dalībvalstīm uzlabot MVU piekļuvi valsts iepirkumiem, jo to nepieejamība ir 
liels šķērslis izaugsmei; atgādina Komisijai un dalībvalstīm par valsts iepirkuma 
direktīvu dažkārt aplamām izpausmēm, kas atsevišķos gadījumos ir novedušas pie 
tā, ka daži valsts pasūtījumu piedāvātāji ir pieprasījuši no potenciālajiem 
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piegādātājiem maksu, lai virzītu viņu piedāvājuma pieteikumus; atzīmē, ka šāda 
maksa var būt kropļojoša maziem uzņēmumiem, un aicina Komisiju apsvērt šo 
jautājumu, veidojot pamatnostādņu dokumentu par pārskatīto valsts iepirkumu 
direktīvu īstenošanu vēlāk šajā gadā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 49
29. punkts

29. mudina izmantot fiskālus stimulus, lai sekmētu riska kapitāla ieguldījumus, izmantot 
no Eiropas Investīciju fonda un struktūrfondiem pieejamos līdzekļus, kas palīdzētu 
veidot vietējā riska kapitāla ieguldītāju bāzi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 50
31. punkts

31. prasa visām dalībvalstīm pievērst īpašu uzmanību pasākumiem attiecībā uz MVU
savās VRP. Panākumi būs atkarīgi no MVU uzņēmējdarbības organizāciju aktīvas
iesaistīšanās un konsultācijām ar tām, lai apliecinātu to efektivitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 51
31.a punkts (jauns)

31.a izsaka nožēlu par konkrētības dimensijas zudumu, kas parasti bija ziņojumos par 
Eiropas Mazo uzņēmumu hartu, un prasa Komisijai piedāvāt iespēju dalībvalstīm 
noturēt divpusējas sanāksmes (pieaicinot valstu akcionārus) par progresu konkrētos 
MVU pasākumos, gatavojoties ikgadējiem VRP ziņojumiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 52
31.a punkts (jauns)

31.a atgādina Komisijas nostāju, kas noteikta kohēzijas politikas stratēģiskajās 
pamatnostādnēs, ka ievērojama daļa no 308 miljardu eiro lielā kohēzijas politikas 
budžeta (2007.–2013. gadam) ir jāizmanto inovācijai, uzņēmējdarbībai un uz 
zināšanām pamatotas ekonomikas izaugsmei kā reģionālās attīstības kodolam;

Or. en


