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Grozījums Nr. 1
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka MVU rada aptuveni 90 
miljonus darbavietu ES, no kuriem 
mikrouzņēmumi veido 30 %, un ka 85 % 
no visām darbavietām laikposmā no 2002. 
līdz 2012. gadam izveidoja MVU, jo īpaši 
jauni uzņēmumi1;

1. uzsver, ka MVU rada aptuveni 90 
miljonus darbavietu ES, no kuriem 
mikrouzņēmumi veido 30 %, un ka 85 % 
no visām darbavietām laikposmā no 2002. 
līdz 2012. gadam izveidoja MVU, jo īpaši 
jauni uzņēmumi2; ka būtu arī jāpievērš 
īpaša uzmanība mikrouzņēmumiem, lai 
vienotos pārveidot akronīmu MVU par 
MMVU;

Or. pt

Grozījums Nr. 2
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka MVU sniedz ieguldījumu 
visu to reģionu iedzīvotāju iesaistīšanā 
darbā, kuros nodarbinātības līmenis ir 
viszemākais, un nodarbinātības 
palielināšanā, ka tie apmierina šo reģionu 
iedzīvotāju pašreizējās vajadzības un 
pozitīvi ietekmē vietējo kopienu attīstību.
Tādēļ MVU attīstība varētu būt veids, kā 
samazināt atšķirības valsts mērogā;

Or. en

                                               
1 Eiropas Komisija, "Dalībvalstu politikas virzieni un rādītāji konkurētspējas jomā: stiprināt konkurētspēju, 
2011. gada izdevums".
2 Eiropas Komisija, "Dalībvalstu politikas virzieni un rādītāji konkurētspējas jomā: stiprināt konkurētspēju, 
2011. gada izdevums".



AM\914283LV.doc PE496.589v01-00 4/22 AM\

LV

Grozījums Nr. 3
Paul Murphy

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka liels skaits šo jauno 
darbavietu rodas, lielajiem uzņēmumiem 
tieši aizstājot apmaksātus darba ņēmējus 
ar pašnodarbinātām personām, lai 
samazinātu izmaksas un kavētu 
darbinieku apvienošanos arodbiedrībās;
nosoda šādu praksi un vēlreiz uzsver 
nepieciešamību atzīt visas arodbiedrību 
tiesības MVU kā labāko veidu, lai 
saglabātu darba algas un nodrošinātu 
darba apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka MVU var radīt izaugsmi 
un darbavietas tikai tad, kad pastāv 
labvēlīgas finansējuma iespējas arī 
paaugstināta riska apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka aizdevumi 
mikrouzņēmumiem, mazajiem 
uzņēmumiem un bezdarbniekiem, kas 
vēlas uzsākt uzņēmuma darbību, veicina 
vietējās uzņēmējdarbības garu, jo īpaši 
atbildīgākus ieguldījumus, kas sekmē 
jaunu darba vietu izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b tādēļ atzinīgi vērtē izdevību padarīt 
iespējamus MVU ieguldījumus ar 
struktūrfondu starpniecību; tomēr vēlas, 
lai MVU tiktu atvieglota šī piekļuve un lai 
šie uzņēmumi tiktu informēti par šīm  
iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve finansējumam ir 
īpaši svarīga uzņēmējdarbības ieguldījumu 
finansēšanai, nodrošinot, ka tie sasniedz 
savu izaugsmes potenciālu, un jaunu 
uzņēmumu izveides atvieglošanai, tādējādi 
veicinot turpmāku izaugsmi un darbavietu 

3. norāda, ka piekļuve finansējumam ir 
īpaši svarīga uzņēmējdarbības ieguldījumu 
finansēšanai, nodrošinot, ka tie sasniedz 
savu izaugsmes potenciālu, un jaunu 
uzņēmumu izveides atvieglošanai, tādējādi 
veicinot turpmāku izaugsmi un darbavietu 
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izveidi; izveidi; šajā sakarībā uzsver, ka piekļuve 
finansējumam ir vēl svarīgāka jaunajiem 
uzņēmējiem, kas izveido savus 
uzņēmumus, un uzņēmējiem no sociāli 
nelabvēlīgas vides vai uzņēmējiem, kas 
nodarbina personas no sociāli 
nelabvēlīgas vides;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve finansējumam ir 
īpaši svarīga uzņēmējdarbības ieguldījumu 
finansēšanai, nodrošinot, ka tie sasniedz 
savu izaugsmes potenciālu, un jaunu 
uzņēmumu izveides atvieglošanai, tādējādi 
veicinot turpmāku izaugsmi un darbavietu 
izveidi;

3. norāda, ka piekļuve finansējumam ir 
īpaši svarīga uzņēmējdarbības ieguldījumu 
finansēšanai, nodrošinot, ka tie sasniedz 
savu izaugsmes potenciālu, un jaunu 
uzņēmumu izveides atvieglošanai, jo īpaši 
attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem un 
sociālās ekonomikas uzņēmumiem, 
tādējādi veicinot turpmāku izaugsmi un 
darbavietu izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve finansējumam ir 
īpaši svarīga uzņēmējdarbības ieguldījumu 
finansēšanai, nodrošinot, ka tie sasniedz 
savu izaugsmes potenciālu, un jaunu 
uzņēmumu izveides atvieglošanai, tādējādi 
veicinot turpmāku izaugsmi un darbavietu 

3. norāda, ka piekļuve finansējumam ir 
īpaši svarīga uzņēmējdarbības ieguldījumu 
finansēšanai, nodrošinot, ka tie sasniedz 
savu izaugsmes potenciālu, un jaunu 
uzņēmumu izveides atvieglošanai, tādējādi 
veicinot turpmāku izaugsmi, pašreizējo 
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izveidi; darbavietu saglabāšanu un jaunu
darbavietu izveidi;

Or. pl

Grozījums Nr. 10
Phil Bennion

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piekļuve finansējumam ir 
īpaši svarīga uzņēmējdarbības ieguldījumu 
finansēšanai, nodrošinot, ka tie sasniedz 
savu izaugsmes potenciālu, un jaunu 
uzņēmumu izveides atvieglošanai, tādējādi 
veicinot turpmāku izaugsmi un darbavietu 
izveidi;

3. norāda, ka piekļuve finansējumam par 
pieņemamu cenu ir īpaši svarīga 
uzņēmējdarbības ieguldījumu finansēšanai, 
nodrošinot, ka tie sasniedz savu izaugsmes 
potenciālu, un jaunu uzņēmumu izveides 
atvieglošanai, tādējādi veicinot turpmāku 
izaugsmi un darbavietu izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka bez personīga ieguldījuma 
piekļuve kredītiem MVU ir neiespējama 
un ka būtu jāveicina visi iespējamie 
banku garantiju nodrošināšanas centieni;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Paul Murphy

Atzinuma projekts
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3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka MVU galvenokārt saskaras 
ar grūtībām pēc iekšējā pieprasījuma 
krituma ekonomikas krīzes dēļ un ka 
situāciju saasina taupības politikas 
ieviešana; uzskata, ka taupības politikas 
pārtraukšana un ekonomikas pārveide ar 
publisko ieguldījumu programmu 
starpniecību ir efektīvs atbalsts lielākajai 
daļai MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka jo īpaši ekonomikas krīzes 
laikā MVU, kas garantē, ka saglabās to 
pašu nodarbinātības līmeni attiecīgajā 
laikposmā vai ka palielinās šo līmeni, šādi 
veicinot bezdarba samazināšanu, būtu 
prioritāri jānodrošina Eiropas un valstu 
programmu finansējuma saņemšana;

Or. el

Grozījums Nr. 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atsaucas uz finansiālo atbalstu, 
nodrošinot mikrofinansējumu 
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mikrouzņēmumiem un finansējumu 
sociālajiem uzņēmumiem, kas var radīt 
jaunas darbavietas, taču vēlas, lai 
dalībvalstis atvieglotu savas procedūras 
tā, lai arī mikrouzņēmumi varētu pieņemt 
šo riska kapitālu nebirokrātiskā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē MVU sniegto atbalstu, 
piemēram, ar aizdevumu garantiju 
mehānismu starpniecību kultūras un 
radošajai nozarei, kas paredz veicināt 
privātā sektora spējas, lai radītu izaugsmi, 
darbavietas un inovācijas, atbalstot 
jaunos uzņēmumus, MVU, 
mikrofinansējumu, zināšanu nodošanu 
un ieguldījumus intelektuālajā īpašumā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem, izmantojot tādas 
iniciatīvas kā PSCI, COSME un 
"Apvārsnis 2020", kas arī radīs MVU un 
mikrouzņēmumu nozarē strādājošajiem 
darbiniekiem iespējas attīstīt savas prasmes 
un papildināt zināšanas;

4. atzinīgi vērtē atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem, izmantojot tādas 
iniciatīvas kā PSCI, COSME un 
"Apvārsnis 2020", kas arī radīs MVU un 
mikrouzņēmumu nozarē strādājošajiem 
darbiniekiem iespējas attīstīt savas prasmes 
un papildināt zināšanas; uzskata, ka 
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programmas COSME aizdevumu 
garantiju mehānisms varēs sniegt labumu 
īpaši mazajiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem; uzskata, ka attiecībā 
uz vidējiem uzņēmumiem vajadzētu 
palielināt šo summu;

Or. pt

Grozījums Nr. 17
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem, izmantojot tādas 
iniciatīvas kā PSCI, COSME un 
"Apvārsnis 2020", kas arī radīs MVU un 
mikrouzņēmumu nozarē strādājošajiem 
darbiniekiem iespējas attīstīt savas 
prasmes un papildināt zināšanas;

4. atzinīgi vērtē atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem, izmantojot tādas 
iniciatīvas kā PSCI, COSME un 
"Apvārsnis 2020", kas radīs jaunus 
līdzekļus, lai uzlabotu zināšanas un 
kompetences, kas atvieglo MVU un 
mikrouzņēmumu dinamisku attīstību;

Or. pl

Grozījums Nr. 18
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem, izmantojot tādas 
iniciatīvas kā PSCI, COSME un 
"Apvārsnis 2020", kas arī radīs MVU un 
mikrouzņēmumu nozarē strādājošajiem 
darbiniekiem iespējas attīstīt savas prasmes 
un papildināt zināšanas;

4. atzinīgi vērtē atbalstu MVU un 
mikrouzņēmumiem, izmantojot tādas 
iniciatīvas kā PSCI, Radošā Eiropa, 
COSME un "Apvārsnis 2020", kas arī radīs 
MVU un mikrouzņēmumu nozarē 
strādājošajiem darbiniekiem iespējas attīstīt 
savas prasmes un papildināt zināšanas;

Or. en



AM\914283LV.doc PE496.589v01-00 11/22 AM\

LV

Grozījums Nr. 19
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ierosina vienkāršot sociālo un vides 
informāciju un paaugstināt tās vērtību ar 
šādu kategoriju, lai vienkāršāk piesaistītu 
ieguldījumu fondus;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka neskatoties uz veiksmīgām 
ES iniciatīvām, piemēram, Direktīvu par 
maksājumu kavējumiem, pastāv šķēršļi 
MVU izveidei un attīstībai, piemēram, 
ierobežota piekļuve finansējumam un 
finansējuma izmaksas, kas var ietekmēt
MVU spējas radīt darbavietas un saglabāt 
personālu;

5. uzsver, ka neskatoties uz veiksmīgām 
ES iniciatīvām, piemēram, Direktīvu par 
maksājumu kavējumiem, paliek šķēršļi, 
piemēram, ierobežota piekļuve 
finansējumam un paaugstinātas
finansējuma izmaksas, kas ietekmē MVU 
spējas saglabāt pašreizējās un radīt jaunas 
darbavietas;

Or. pl

Grozījums Nr. 21
Paul Murphy

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka, neskatoties uz banku 
sektora vispārējo nacionalizāciju daudzās 
Eiropas Savienības valstīs un kapitālu, ko 
valstis ir piešķīrušas bankām, banku 
sektors joprojām tiek pārvaldīts no 
maksimāla labuma gūšanas perspektīvas 
šaurās akcionāru interesēs, nevis MVU, 
īpašnieku un patērētāju, kam ir 
nepieciešami kredīti, interesēs; prasa, lai 
banku sektors patiesi veicinātu 
demokrātiskās un sabiedriskās piederības 
sajūtu, nodrošinot kredītus tiem, kam tie 
ir vajadzīgi; 

Or. en

Grozījums Nr. 22
Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa ieviest juridiskus noteikumus, 
kas uzliek par pienākumu kredītiestādēm 
ātri reaģēt uz MVU finansējuma 
pieprasījumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a neatlaidīgi prasa dalībvalstīm 
paātrināt Direktīvas par maksājumu 
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kavējumiem piemērošanu, ņemot vērā, ka 
konstatētās grūtības attiecībā uz 
maksājumiem komercdarījumos 
saasinātās ekonomikas krīzes apstākļos ir 
ievērojami skārušas mazo un vidējo 
uzņēmumu finansiālo dzīvotspēju;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a visdažādākajām ekonomikas nozarēm, 
piemēram, enerģētikas, transporta un 
sakaru nozarei, piemērotie liberalizācijas 
un privatizācijas politikas virzieni cita 
starpā ir izraisījuši monopolu rašanos un 
noveduši pie ražošanas faktoru izmaksu 
palielināšanās līdz ar smagām sekām 
attiecībā uz MMVU darbību;

Or. pt

Grozījums Nr. 25
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu 
uzņemties koordinatora lomu apmaiņā ar 
paraugpraksi starp dalībvalstīm MVU 
finansēšanas jomā, sadarbojoties ar 
sociālajiem partneriem;

Or. el
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Grozījums Nr. 26
Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b prasa, lai tiktu vienkāršoti darba 
tiesību jomā piemērojamie noteikumi, kas 
sarežģītības dēļ dažkārt var kavēt 
darbavietu radīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, ka Eiropas Investīciju bankai 
ir būtiska loma, īstenojot tiešas un 
konkrētas iniciatīvas, lai vienkāršotu 
piekļuvi finansējumam, jo īpaši mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 28
Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c prasa, lai, izņemot pienācīgi 
pamatotos gadījumos, tiktu ieviesti 
vienkārši noteikumi, kas ļautu nošķirt 
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uzņēmuma aktīvus no vadības aktīviem, 
pat ja uzņēmuma vadītājs veic darbību 
individuāli;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Komisiju un dalībvalstis izpētīt 
iespēju pieņemt izcilus tirgus analīzes 
mehānismus kā instrumentus, lai 
atbalstītu MVU starptautiskas darbības 
centienus un radītu to stratēģiskās 
plānošanas atbalsta mehānismus;

Or. el

Grozījums Nr. 30
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda uz ieguvumiem, ko rada jaunas 
finansējuma formas ar inovatīvām 
sistēmām un ārpusbanku iespējām, 
piemēram, vienādranga aizdevumu 
sistēmas, mikroaizdevumi, MVU 
obligācijas un rēķinu sagatavošanas 
produkti;

6. norāda uz ieguvumiem, ko rada jaunas
finansējuma formas ar inovatīvām 
sistēmām un ārpusbanku iespējām, 
piemēram, vienādranga aizdevumu 
sistēmas, mikroaizdevumi, MVU 
obligācijas un rēķinu sagatavošanas 
produkti; uzsver, ka kooperatīviem un 
sociālajiem uzņēmumiem ir vajadzīgs 
pienācīgs regulējums, lai piekļūtu 
finansējumam;

Or. pt
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Grozījums Nr. 31
Phil Bennion

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda uz ieguvumiem, ko rada jaunas 
finansējuma formas ar inovatīvām 
sistēmām un ārpusbanku iespējām, 
piemēram, vienādranga aizdevumu 
sistēmas, mikroaizdevumi, MVU 
obligācijas un rēķinu sagatavošanas 
produkti;

6. norāda uz ieguvumiem, ko rada jaunas 
finansējuma formas ar inovatīvām 
sistēmām un ārpusbanku iespējām, 
piemēram, vienādranga aizdevumu 
sistēmas, mikroaizdevumi, MVU 
obligācijas un rēķinu sagatavošanas 
produkti, kas var nodrošināt būtiskus 
ieguldījumus sociālajos uzņēmumos un 
neatkarīgos jauniešos;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Phil Bennion

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda uz iespējamiem ieguvumiem, 
ko sniedz valsts vai reģionālās investīciju 
bankas, kuras var nodrošināt MVU 
finansējumu par pieņemamu cenu, ja 
komercbankas un citi privātie 
finansējuma avoti nav pieejami;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver nepieciešamību cita starpā 
samazināt tādu ražošanas faktoru kā 
enerģija, transports un sakari izmaksas;

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Phil Bennion

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka zināšanu un informācijas 
trūkums var ietekmēt gan aizdevuma, gan 
pašu kapitāla finansējuma pieejamību 
MVU, tādējādi liedzot finansējumu 
iespējami dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, 
un tas kavē dzīvotspējīgu MVU un 
mikrouzņēmumu izveidi;

7. norāda, ka zināšanu un informācijas 
trūkums var ietekmēt gan aizdevuma, gan 
pašu kapitāla finansējuma pieejamību 
MVU, tādējādi liedzot finansējumu 
iespējami dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, 
un tas kavē dzīvotspējīgu MVU un 
mikrouzņēmumu izveidi; atzīst, ka vienas 
pieturas aģentūras un e-pārvalde var 
palīdzēt mazināt šo problēmu, nodrošinot 
MVU viegli pieejamā veidā visu attiecīgo 
informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka zināšanu un informācijas 
trūkums var ietekmēt gan aizdevuma, gan 
pašu kapitāla finansējuma pieejamību 
MVU, tādējādi liedzot finansējumu 
iespējami dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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un tas kavē dzīvotspējīgu MVU un 
mikrouzņēmumu izveidi;

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju sadarbībā ar 
dalībvalstīm veikt pasākumus nolūkā 
uzlabot vispārīgu informāciju par 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 
veicināt tās pieejamību, lai vienkāršotu 
MVU piekļuvi finanšu līdzekļiem un 
ierobežotu informācijas trūkumu, kas ir 
galvenais iemesls, kādēļ šiem 
uzņēmumiem ir ierobežota piekļuve 
finansējumam;

Or. el

Grozījums Nr. 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa uzlabot un vienkāršot 
informācijas pieejamību par MVU 
finansējuma iespējām reģionālā un 
vietējā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver nepieciešamību kvalificētām 
personām sniegt saprotamu, pilnīgu un 
specializētu informāciju, kā arī 
konsultācijas MVU, kas meklē banku vai 
citu finansējumu;

Or. el

Grozījums Nr. 39
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver nepieciešamību izpētīt nodokļu 
šķēršļus pārrobežu ieguldījumiem ES 
līmenī, lai, no vienas puses, veicinātu 
kapitāla pārrobežu mobilitāti un, no otras 
puses, atturētu no krāpšanas un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas;

Or. el

Grozījums Nr. 40
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c uzsver valsts atbalsta nozīmi, lai 
palīdzētu mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem piekļūt finansējumam, ar 
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pārredzamām procedūrām nolūkā 
stiprināt ekonomikas konkurētspēju, 
saglabāt darbavietas un apkarot 
bezdarbu;

Or. el

Grozījums Nr. 41
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē MVU pārbaudi, kas 
nodrošina, ka neviens no pasākumiem
nerada nesamērīgu slogu MVU;

8. atzinīgi vērtē pastiprinātu MVU 
pārbaudi, kas, izstrādājot jaunus tiesību 
aktu priekšlikumus, nodrošina, ka tiek 
izskatītas visas iespējas, lai neradītu 
nesamērīgu slogu ne vien MVU, bet arī 
mikrouzņēmumiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē MVU pārbaudi, kas 
nodrošina, ka neviens no pasākumiem 
nerada nesamērīgu slogu MVU1;

8. atzinīgi vērtē MVU pārbaudi, kas 
nodrošina, ka neviens no pasākumiem 
nerada nesamērīgu slogu MVU2; uzskata, 
ka šie pasākumi nebūtu jāattiecina ne uz 
darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu, ne 
uz noteikumiem veselības un darba 
drošības jomā;

                                               
1 COM(2011) 0803.
2 COM(2011) 0803.



AM\914283LV.doc PE496.589v01-00 21/22 AM\

LV

Or. el

Grozījums Nr. 43
Phil Bennion

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzīst, ka ar piekļuvi finansējumam 
saistītais administratīvais slogs un 
finanšu risks var radīt spriedzi un citu 
negatīvu ietekmi uz darba ņēmēju un 
MVU un mikrouzņēmumu īpašnieku 
veselību; uzsver vajadzību regulēt 
nodarbinātību un sociālos jautājumus, lai 
veicinātu optimālus darba apstākļus 
uzņēmējiem un viņu darbiniekiem, 
neradot papildu administratīvos šķēršļus 
viņu panākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis izskatīt 
spēcīgos sociālos un ekonomiskos 
argumentus par labu pašreizējo ES 
iniciatīvu izmantošanai, lai nodrošinātu 
iespējamos un pašreizējos MVU īpašniekus 
ar atbilstīgām prasmēm, līdzekļiem un 
zināšanām, kas vajadzīgas veiksmīgai 
finanšu pārvaldībai.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. pl



AM\914283LV.doc PE496.589v01-00 22/22 AM\

LV


