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ĪSS PAMATOJUMS

Ir apliecinājies, ka Eiropas mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir galvenais virzītājspēks ceļā 
uz izaugsmi un kvalitatīvu darbavietu skaita palielināšanā visā Savienībā. MVU ir stratēģijas 
„Eiropa 2020” uzmanības centrā, un tiem būs būtiska nozīme, lai sasniegtu šajā stratēģijā 
noteiktos lietpratīgas, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes mērķus. Pašreizējā ekonomiskajā 
situācijā tas ir īpaši svarīgi. MVU var sekmēt pašreizējās ekonomikas un nodarbinātības 
krīzes pārvarēšanu. Galu galā, laikposmā no 2002. līdz 2010. gadam tieši MVU nodrošināja 
85 % visu jauno darbavietu.

Lai īstenotu šos vērienīgos mērķus, Eiropas MVU ir nepieciešams gan ES politiskais atbalsts, 
gan atbalsts no ES budžeta. ES patlaban ir uzņēmusies lielu atbildību risināt tirgus un 
politikas nepilnības, kas nopietni apdraudējušas MVU konkurētspēju, un atraisīt šo 
uzņēmumu izaugsmes potenciālu. Cita starpā tas nozīmē, ka būs nepieciešams mazināt 
birokrātiju un administratīvos šķēršļus, uzlabot finansējuma pieejamību un piekļuvi tirgiem 
visiem MVU. Komisija saistībā ar jauno 2014.–2020. gada DFS ir nākusi klajā ar 
priekšlikumu izveidot programmu COSME, lai apņēmīgi reaģētu uz minētajām problēmām, 
uzlabojot ES uzņēmumu darbību reglamentējošos pamatnoteikumus un veicinot 
uzņēmējdarbību.

Programmai COSME ierosinātais kopējais budžets ir EUR 2,5 miljardi. Atzinuma 
sagatavotājs, ņemot vērā patlaban notiekošās visai smagās sarunas par nākamo DFS, vēlas 
uzsvērt, ka, kaut gan līdzekļi ir ierobežoti, resursu samazinājums tādām programmām kā 
COSME, kurām ir būtiska nozīme Eiropas konkurētspējas un nodarbinātības veicināšanā, 
netiks atzīts par pamatotu. Faktiski atzinuma sagatavotājs uzskata, ka programmai COSME
atvēlētais finansējums reālā izteiksmē nedrīkst būt mazāks par Konkurētspējas un 
jauninājumu programmai (CIP) patlaban paredzētajām apropriācijām. Turklāt, lai 
nodrošinātu, ka šai jomai tiek piešķirts maksimāli iespējamais līdzekļu daudzums, atzinuma 
sagatavotājs stingri atbalsta ideju šai programmai papildus piešķirt arī summas, kas iegūtas, 
Komisijai iekasējot soda naudu no uzņēmumiem par ES konkurences tiesību aktu 
neievērošanu.

Jaunajā programmā uzmanība galvenokārt jākoncentrē uz gados jauniem uzņēmējiem.
Atzinuma sagatavotājs ierosina programmā COSME kā atsevišķu darbību iekļaut „Erasmus
jaunajiem uzņēmējiem”. Šī programma, kas sākotnēji bija Eiropas Parlamenta ierosināta 
sagatavošanas darbība, aizvadīto gadu laikā ir tikusi sekmīgi īstenota un ļāvusi jaunajiem 
uzņēmējiem mācīties no citu dalībvalstu pieredzes un labas prakses un izmantot to par pamatu 
savas darbības izvēršanai. Tā kā „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” neapšaubāmi ir guvusi 
lielus panākumus, tai jaunajā programmā ir jāatvēl atsevišķa vieta, lai ar šīs iniciatīvas 
palīdzību jauniešiem attīstītu uzņēmējdarbībā nepieciešamās prasmes un uzņēmēja garu.

Attiecībā uz COSME ietvaros izveidoto finanšu instrumentu līdzekļu atpakaļieplūdi atzinuma
sagatavotājs pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu, kas paredz konkrēta instrumenta radītos 
ieņēmumus un atmaksājumus piesaistīt šim pašam finanšu instrumentam. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka šo instrumentu multiplicējošais efekts mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem var nodrošināt izredzes uz ilgtspējīgāku un dzīvotspējīgāku nākotni.
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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a norāda, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums ir tikai 
orientējoša norāde likumdošanas iestādei 
un šo summu nevar precīzi noteikt, kamēr 
nav panākta vienošanās par regulu, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju „Ieguldījums nākotnē — jauna 
daudzgadu finanšu shēma (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
integrējošai Eiropai”1; vēlreiz uzsver, ka 
nākamajā DFS ir jāparedz pietiekami 
daudz papildu resursu, lai Savienība spētu 
īstenot pašreizējās politikas prioritātes un 
izpildīt Lisabonas līgumā noteiktos jaunos 
uzdevumus, kā arī reaģēt neparedzētos 
gadījumos; prasa Padomei, ja tā šai 
pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no 
kurām politikas prioritātēm vai projektiem 
būtu iespējams pilnībā atteikties, 
neraugoties uz to apliecināto Eiropas 
pievienoto vērtību; norāda, ka pat tad, ja 
nākamās DFS resursi salīdzinājumā ar 
2013. gada līmeni tiktu palielināti vismaz 
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par 5 %, Savienības saskaņotos mērķus 
un uzņemtās saistības un Savienības 
solidaritātes principu būtu iespējams 
īstenot tikai ierobežotā apmērā.
____________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c atkārtoti apstiprina Parlamenta 
2011. gada 8. jūnija rezolūcijā pausto 
nostāju, ka nākamajā DFS jāparedz 
pastiprināts atbalsts visām programmām 
un instrumentiem, kas paredzēti MVU 
darbības veicināšanai, jo īpaši šai 
programmai un Mazās uzņēmējdarbības 
aktam;

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) ES un dalībvalstu līdzekļu izlietojums 
uzņēmumu un MVU konkurētspējas 
veicināšanai būtu labāk jākoordinē, lai 
nodrošinātu līdzekļu savstarpējo 
papildināmību, palielinātu efektivitāti un 
panāktu redzamākus darbības rezultātus, 
kā arī labāku sinerģiju starp budžetiem; 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmas (COSME) 
finansējums reālā izteiksmē nedrīkstētu 
būt mazāks par Konkurētspējas un 
jauninājumu programmai (CIP) 
piešķirtajām apropriācijām.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Papildus programmai atvēlētajam 
finansējumam tai būtu jāpiešķir arī 
līdzekļi, kas iegūti, Komisijai iekasējot 
soda naudu no uzņēmumiem par ES 
konkurences tiesību aktu neievērošanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Programmā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš MVU, kā definēts Komisijas 
2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš mikrouzņēmumiem, 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
amatniecību, un sociālas jomas 
uzņēmumiem. Uzmanība būtu jāpievērš arī 
gados jaunu uzņēmēju, jaunu un potenciālu 
uzņēmēju un sieviešu uzņēmēju, kā arī 
īpašu mērķgrupu, piemēram, migrantu vai 
pie sociāli nelabvēlīgākā stāvoklī esošām 
vai neaizsargātām grupām piederošu 
personu, piemēram, personu ar invaliditāti, 
specifiskajām īpašībām un vajadzībām.
Turklāt programmai būtu jārosina gados 
vecāki iedzīvotāji kļūt par uzņēmējiem un 
turpināt uzņēmējdarbību vai arī jāveicina 
otras iespējas sniegšana uzņēmējiem.

(11) Programmā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš MVU, kā definēts Komisijas 
2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš mikrouzņēmumiem, 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
amatniecību, un sociālas jomas 
uzņēmumiem. Uzmanība būtu jāpievērš arī 
gados jaunu uzņēmēju, pašnodarbinātu 
personu, jaunu un potenciālu uzņēmēju un 
sieviešu uzņēmēju, kā arī īpašu mērķgrupu, 
piemēram, migrantu vai pie sociāli 
nelabvēlīgākā stāvoklī esošām vai 
neaizsargātām grupām piederošu uzņēmēju, 
piemēram, personu ar invaliditāti, 
specifiskajām īpašībām un vajadzībām.
Turklāt programmai būtu jārosina gados 
vecāki iedzīvotāji kļūt par uzņēmējiem un 
turpināt uzņēmējdarbību vai arī jāveicina 
otras iespējas sniegšana uzņēmējiem.
Sevišķa uzmanība būtu jāpievērš gados 
jauniem uzņēmējiem, jo īpaši izveidojot 
programmu „Erasmus jaunajiem 
uzņēmējiem”.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
iegūt finansējumu, jo tie ne vienmēr var 
pierādīt savu kredītspēju, un tiem ir 
apgrūtināta piekļuve riska kapitālam. Tas 
negatīvi ietekmē jaunizveidoto uzņēmumu 
skaitu un kvalitāti un uzņēmumu izaugsmi.
Ierosināto finanšu instrumentu pievienotā 
vērtība Savienībai cita starpā būs riska 
kapitāla vienotā tirgus stiprināšana un 
Eiropas mēroga MVU finansējuma tirgus 
attīstība. Savienības darbībām būtu 
jāpapildina finanšu instrumenti, kurus 
dalībvalstis izmanto MVU. Struktūrām, 
kurām uzticēta darbību īstenošana ar ES 
resursu palīdzību būtu jānodrošina 
finansējuma papildināmība un jānovērš 
divkārša finansēšana.

(12) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
iegūt finansējumu, jo tie ne vienmēr var 
pierādīt savu kredītspēju, un tiem ir 
apgrūtināta piekļuve riska kapitālam. Tas 
negatīvi ietekmē jaunizveidoto uzņēmumu 
skaitu un kvalitāti un uzņēmumu izaugsmi, 
kā arī jauno uzņēmēju gatavību pārņemt 
dzīvotspējīgu uzņēmumu situācijā, kad 
uzņēmums tiek nodots citam īpašniekam, 
vai uzņēmuma mantošanas gadījumā. ES 
finanšu instrumenti, kas izveidoti 2007.–
2013. gadā, īpaši SMEG, ir pierādījuši, ka 
tiem ir pievienotā vērtība, tiem ir bijusi 
pozitīva ietekme uz vismaz 120 000 MVU 
un tie ir palīdzējuši saglabāt vismaz 
851 000 darbavietu kopš finanšu krīzes 
sākuma 2008. gadā. Ierosināto finanšu 
instrumentu palielināta pievienotā vērtība 
Savienībai cita starpā būs riska kapitāla 
vienotā tirgus stiprināšana un Eiropas 
mēroga MVU finansējuma tirgus attīstība. 
Savienības darbībām būtu jāpapildina 
finanšu instrumenti, kurus dalībvalstis 
izmanto MVU, un dalībvalstīm būtu 
jādara viss iespējamais, lai savā teritorijā 
palielinātu šādu instrumentu 
pamanāmību un pieejamību. Struktūrām, 
kurām uzticēta darbību īstenošana ar ES 
resursu palīdzību būtu jānodrošina 
finansējuma papildināmība un jānovērš 
divkārša finansēšana.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Ir svarīgi, lai programmas ietekme 
būtu iespējami liela, šajā nolūkā 
izmantojot, apvienojot un piesaistot 
publiskā un privātā sektora finanšu 
resursus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Programmā jānodrošina maksimāla 
pārredzamība, pārskatatbildība un 
demokrātiskā kontrole attiecībā uz 
novatoriskiem finanšu instrumentiem un 
mehānismiem, kuros izmantots 
Savienības budžets, jo īpaši attiecinot to 
uz šo instrumentu paredzamo un īstenoto 
ieguldījumu Savienības mērķu 
sasniegšanā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Ir svarīgi nodrošināt pareizu 
programmas finanšu pārvaldību un pēc 
iespējas efektīvāku un lietotājiem 
draudzīgāku īstenošanu, vienlaikus 
nodrošinot arī tiesisko noteiktību un 
programmas pieejamību visiem 
dalībniekiem.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Programmas īstenošana būtu 
jāpārrauga ik gadu, izmantojot 
pamatrādītājus rezultātu un ietekmes 
novērtēšanai. Šiem rādītājiem, tostarp 
attiecīgām atsauces vērtībām, būtu 
jānodrošina minimālais pamats, lai 
novērtētu, kādā mērā ir īstenoti 
programmas mērķi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, tiek izveidota 
Savienības darbību programma (turpmāk 
„programma”) laika posmam no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Lai uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot 
pašnodarbinātajām personām, 
mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) un amatniecības 
uzņēmumiem, tiek izveidota Savienības 
darbību programma (turpmāk 
„programma”) laika posmam no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atšķirība jaunizveidotu MVU un jau 
pastāvošu MVU skaitā;
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās;

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās, it sevišķi gados jaunu 
uzņēmēju vidū;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
EUR 2,522 miljardi, no kuriem aptuveni 
EUR 1,4 miljardus piešķir finanšu 
instrumentiem.

1. Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas 201z. gada xxx Iestāžu 
nolīguma par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 
[17.] punkta nozīmē finansējums 
programmas īstenošanai visā tās darbības 
laikā ir […] no kopējās 2014.–2020. gada 
DFS maksimālās summas, un aptuveni
60 % no minētā finansējuma piešķir 
finanšu instrumentiem. Budžeta 
lēmējinstitūcijai minētais finansējums ir 
galvenā atsauce ikgadējās budžeta 
procedūras laikā.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Summa, kas piešķirta finanšu 
instrumentiem, kā minēts 1. punktā, ir 
indikatīva un neskar budžeta 
lēmējinstitūcijas prerogatīvas. Ikgadējās 
budžeta procedūras laikā to var gan 
palielināt, gan samazināt atkarībā no 
dažādu II pielikumā iekļauto finanšu 
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instrumentu īstenošanas rezultātiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek izveidota darbība „Erasmus 
jaunajiem uzņēmējiem”, kuras mērķis ir 
attīstīt uzņēmējdarbībā nepieciešamās 
prasmes un attieksmi.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, kas paredzēti jo īpaši 
potenciālo un jauno uzņēmēju izglītības,
prasmju iegūšanai un attieksmes izveidei 
uzņēmējdarbības jomā.

3. Komisija var atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, jo īpaši izglītības un 
apmācības jomā, kā arī potenciālajiem 
uzņēmējiem un jaunajiem uzņēmējiem 
domātus pasākumus, kas paredzēti 
uzņēmējdarbībā nepieciešamās izglītības
un prasmju iegūšanai, domāšanas ievirzei
un attieksmes izveidei.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXXX/2012 [jaunā Finanšu regula] 
18. panta 4. punktu viena finanšu 
instrumenta radītos ieņēmumus un 
atmaksājumus piesaista minētajam finanšu 
instrumentam. Attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kas jau izveidoti 2007.–
2013. gada daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, ieņēmumus un atmaksājumus no 

4. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. XXXX/2012 [jaunā Finanšu regula]
18. panta 3. punkta h) apakšpunktu viena 
finanšu instrumenta radītos ieņēmumus un 
atmaksājumus piesaista minētajam finanšu 
instrumentam. Attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kas jau izveidoti 2007.–
2013. gada daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, ieņēmumus un atmaksājumus no 
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minētajā periodā sāktajām operācijām 
2014.–2020. gadā piesaista finanšu 
instrumentam.

minētajā periodā uzsāktajām operācijām 
2014.–2020. gadā piesaista finanšu 
instrumentam.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
II pielikums – sadaļa „Aizdevuma garantiju mehānisms (LGF)” – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LGF attiecas uz aizdevumiem, kas 
nepārsniedz EUR 150 000 un kuru 
minimālais termiņš ir 12 mēneši, izņemot 
ar vērtspapīriem nodrošinātā portfelī 
esošos aizdevumus. LGF ir izveidots tā, lai 
par atbalstītajiem inovatīvajiem MVU 
varētu ziņot, norādot gan aizdevumu 
skaitu, gan aizdevumu summas.

3. LGF attiecas uz aizdevumiem, kas 
nepārsniedz EUR 250 000 un kuru 
minimālais termiņš ir 12 mēneši, izņemot 
ar vērtspapīriem nodrošinātā portfelī 
esošos aizdevumus. Gadījumos, kad 
finansējums paredzēts uzņēmuma 
nodošanai citam īpašniekam, garantētā 
aizdevuma apmērs varētu sasniegt 
EUR 1 000 000. LGF ir izveidots tā, lai 
būtu iespējams atsevišķi ziņot par atbalstu, 
kas sniegts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
uzņēmumu nodošanai, pastāvošu 
uzņēmumu paplašināšanai un 
atbalstītajiem inovatīvajiem MVU, norādot 
gan aizdevumu skaitu, gan aizdevumu 
summas.
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