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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto programmu COSME 2014.–
2020. gadam, kuras mērķis ir palielināt Savienības uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, un 
tā izstrādāta, lai atbalstītu stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu un palīdzētu sasniegt gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes mērķi. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka programmā 
galvenā uzmanība jāpievērš ES uzņēmumu, it īpaši MVU, konkurētspējas un izaugsmes 
veicināšanai. Par programmas mērķi jāizvirza arī labāka piekļuve finansējumam un 
uzņēmējdarbības veicināšana, arī starp tādām mērķgrupām kā jaunieši un sievietes. Vēl viens 
nozīmīgs mērķis ir vienkāršota piekļuve tirgiem, jo īpaši Savienības, bet arī pasaules tirgiem.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka pašnodarbinātība un uzņēmumu attīstība ir svarīgs avots 
izaugsmei un darba vietu radīšanai ES līmenī. Tādēļ jāuzlabo apstākļi gan uzņēmējiem, it 
īpaši MVU, gan pilsoņiem, kuri vēlas izveidot uzņēmumus. Izstrādājot šo atzinumu, tā 
sagatavotāja galveno uzmanību pievērsa dažām galvenajām jomām, kas varētu sekmēt šā 
mērķa sasniegšanu:

 jaunu konkurētspējīgu uzņēmējdarbības modeļu pieņemšanas un MVU sadarbības 
jaunās vērtību ķēdēs un jaunos tirgos veicināšana;

 MVU piekļuves finansējumam uzlabošana izaugsmes un darbības sākšanas posmā;

 laikietilpīgo šķēršļu MVU mazināšana un vienkāršošana;

 programmu un fondu COSME popularizēšanas pastiprināšana MVU starpā, lai tie 
būtu informēti par finanšu iespējām, ko MVU var izmantot;

 Eiropas Biznesa atbalsta tīkla finansēšana, it īpaši, lai noteiktu, kuras ES programmas 
varētu uzlabot uzņēmumu konkurētspēju un izaugsmi vienotajā tirgū;

 MVU atbalstīšana, sniedzot konsultācijas un informāciju par tādiem jautājumiem kā 
šķēršļi iekļūšanai tirgū, uzņēmējdarbības iespējas, standarti un intelektuālā īpašuma 
tiesības prioritārās trešās valstīs;

 informācijas sniegšanas veicināšana par digitālajiem pakalpojumiem;

 pārraudzības sistēmas ieviešana, lai nodrošinātu, ka bankas izmanto fondus un 
garantijas, lai palielinātu to aizdevumu apjomu MVU.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu dublēt pasākumus, kas jau 
tiek veikti dalībvalstīs. Tādēļ atzinuma sagatavotāja ar nepacietību gaida kartēšanas, ko šobrīd 
veic Komisija, rezultātus. Būtiski, ka programma COSME dod pievienoto vērtību un ka šajā 
programmā ieguldītā nauda tiek novirzīta izaugsmi veicinošiem pasākumiem.

Atbalsta pasākumu un vienkāršošanas ziņā atzinuma sagatavotāja uzsver vērtību, ko rada 
lietpratīgs regulējums, tostarp spēkā esošo tiesību aktu derīguma pārbaudes un tādu 
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Savienības pasākumu ietekmes novērtējums, kas ir īpaši svarīgi uzņēmumu konkurētspējai un 
izaugsmei. Lai vajadzības gadījumā atceltu ierobežojumus uzņēmējdarbībai un veicinātu 
izaugsmi, tiesību akti ir jāvienkāršo vai jāapstrīd, un turpmākajos tiesību aktos jāsamazina 
ierobežojumi MVU.

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas pieeju, saskaņā ar kuru ES tiesību aktus 
nevajadzētu attiecināt uz mikrouzņēmumiem, ja vien nav pamatojuma, kas apliecina pretējo.
Sloga mazināšanas nolūkā ir svarīgi veicināt MVU testa un konkurētspējas apliecināšanas 
testu izmantošanu, kas būtu jāveic arī dalībvalstīm.

Attiecībā uz tūrismu atzinuma sagatavotājai nav skaidrs, kāpēc šī nozare ir īpaši izcelta, bet 
nav izceltas citas nozares, piemēram, publiskais iepirkums un pakalpojumi, kas ir svarīgi 
izaugsmei. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir svarīgi veikt programmas COSME, tostarp 
ietekmes uz darba vietu radīšanu un izaugsmi, novērtējumu, lai pārraudzītu, cik sekmīgi ir 
sasniegti programmas mērķi.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2010. gada martā pieņēma 
paziņojumu “Eiropa 2020. Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei” (turpmāk “stratēģija „Eiropa 
2020””). Eiropadome 2010. gada jūnijā šo 
paziņojumu apstiprināja. Stratēģija „Eiropa 
2020” ir izstrādāta, reaģējot uz ekonomikas 
krīzi, un paredzēta tam, lai sagatavotu 
Eiropu nākamajai desmitgadei. Tajā 
izklāstīti pieci vērienīgi līdz 2020. gadam 
sasniedzamie mērķi klimata un enerģētikas, 
nodarbinātības, inovācijas, izglītības un 
sociālās integrācijas jomā un apzināti 
svarīgākie izaugsmi rosinošie faktori, kam 
jāuzlabo Eiropas dinamisms un 
konkurētspēja. Tajā uzsvērts arī, cik svarīgi 
ir stiprināt Eiropas ekonomikas izaugsmi, 
vienlaikus sasniedzot augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinot 

(1) Komisija 2010. gada martā pieņēma 
paziņojumu “Eiropa 2020. Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei” (turpmāk “stratēģija „Eiropa 
2020””). Eiropadome 2010. gada jūnijā šo 
paziņojumu apstiprināja. Stratēģija „Eiropa 
2020” ir izstrādāta, reaģējot uz ekonomikas 
krīzi, un paredzēta tam, lai sagatavotu 
Eiropu nākamajai desmitgadei. Tajā 
izklāstīti pieci vērienīgi līdz 2020. gadam 
sasniedzamie mērķi klimata un enerģētikas, 
nodarbinātības, inovācijas, izglītības un 
sociālās integrācijas jomā un apzināti 
svarīgākie izaugsmi rosinošie faktori, kam 
jāuzlabo Eiropas dinamisms un 
konkurētspēja. Tajā uzsvērts arī, cik svarīgi 
ir stiprināt Eiropas ekonomikas izaugsmi, 
vienlaikus sasniedzot augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinot 
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energoefektīvu, resursefektīvu un pret 
klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar 
zemām oglekļa emisijām un panākot 
sociālo kohēziju.

energoefektīvu, resursefektīvu un pret 
klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar 
zemām oglekļa emisijām un panākot 
sociālo kohēziju, piemēram, izmantojot 
MVU, kuriem ir svarīga loma šo mērķu 
sasniegšanā.

Pamatojums

MVU svarīgo nozīmi stratēģijas „Eiropa 2020” sasniegšanā atspoguļo tas, kas MVU ir 
minēti sešās no septiņām pamatiniciatīvām. Programmas aprakstā konsekventi jāuzsver MVU 
nozīmīgums.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem ir 
galvenā nozīme Eiropas ekonomikas 
izaugsmes sasniegšanā, Komisija 
2010. gada oktobrī pieņēma paziņojumu
“Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam — prioritāte 
konkurētspējai un ilgtspējai”, ko 
Eiropadome apstiprināja 2010. gada 
decembra sanāksmes secinājumos. Tā ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva.
Paziņojumā ir izklāstīta stratēģija, kuras 
mērķis ir ievērojami paātrināt izaugsmi un 
palielināt nodarbinātību, saglabājot un 
atbalstot spēcīgu, daudzveidīgu un 
konkurētspējīgu rūpniecības bāzi Eiropā, 
galvenokārt uzlabojot uzņēmumu 
vispārējos apstākļus, kā arī stiprinot 
vairākus vienotā tirgus aspektus, tostarp ar 
uzņēmējdarbību saistītos pakalpojumus.

(2) Lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem ir 
galvenā nozīme Eiropas ekonomikas 
izaugsmes sasniegšanā, kas ir svarīgākā 
prioritāte, Komisija 2010. gada oktobrī 
pieņēma paziņojumu “Integrēta rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetam —
prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai”, ko 
Eiropadome apstiprināja 2010. gada 
decembra sanāksmes secinājumos. Tā ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva.
Paziņojumā ir izklāstīta stratēģija, kuras 
mērķis ir ievērojami paātrināt izaugsmi un 
palielināt nodarbinātību, saglabājot un 
atbalstot spēcīgu, daudzveidīgu un 
konkurētspējīgu rūpniecības bāzi Eiropā, 
galvenokārt uzlabojot uzņēmumu 
vispārējos apstākļus, kā arī stiprinot 
vairākus vienotā tirgus aspektus, tostarp ar 
uzņēmējdarbību saistītos pakalpojumus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Nepilnības, sadrumstalotība un 
nevajadzīga birokrātija vienotajā tirgū 
traucē iedzīvotājiem, patērētājiem un 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, pilnībā 
izmantot tā priekšrocības. Daudzi MVU 
pastāvīgi saskaras ar grūtībām, 
piemēram, mēģinot veikt pārrobežu 
tirdzniecību. Tāpēc ļoti nepieciešami ir 
saskaņoti centieni no Komisijas, Eiropas 
Parlamenta un dalībvalstu puses, lai 
novērstu trūkumus īstenošanā, 
likumdošanā un informācijas sniegšanā. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu 
Komisijai un dalībvalstīm arī 
jāsadarbojas, lai samazinātu pārmērīgo 
administratīvo, finanšu un regulatīvo 
slogu MVU.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai palīdzētu nostiprināt Savienības 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju 
un ilgtspēju, zināšanu sabiedrības attīstību 
un ar līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi 
pamatotu attīstību, būtu jāizveido 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programma (turpmāk 
„programma”).

(6) Lai palīdzētu nostiprināt Savienības 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju 
un ilgtspēju, zināšanu sabiedrības attīstību 
un ar līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi 
pamatotu attīstību, būtu jāizveido 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programma (turpmāk 
„programma”). Nedublējot programmas 
dalībvalstu līmenī, programmai vajadzētu 
būt īpaši viegli pieejamai uzņēmējiem no 
MVU, īpaši no mazajiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka ar Savienības 
konkurētspējas politiku tiks ieviesta 
institucionālā kārtība un politikas 
pasākumi, kas radīs apstākļus, kuros
uzņēmumi var ilgtspējīgi attīstīties.
Ražīguma uzlabošana ir nozīmīgākais 
ilgtspējīga ienākumu pieauguma avots, kas 
savukārt palīdz uzlabot dzīves līmeni.
Konkurētspēja ir atkarīga arī no uzņēmumu 
spējām pilnībā izmantot iespējas, 
piemēram, Eiropas vienoto tirgu. Tas ir 
īpaši svarīgi MVU, kuri veido 99 % no 
Savienības uzņēmumiem, nodrošina divas 
no trim esošajām darba vietām privātajā 
sektorā un 80 % no jaunizveidotajām darba 
vietām un rada vairāk nekā pusi uzņēmumu 
radītās kopējās pievienotās vērtības 
Savienībā. MVU ir nozīmīgs ekonomiskās 
izaugsmes, nodarbinātības un sociālās 
integrācijas virzītājs.

(8) Paredzams, ka ar Savienības 
konkurētspējas politiku tiks ieviesta 
institucionālā kārtība un politikas 
pasākumi, kas radīs apstākļus, kuros var
izveidot uzņēmumus un kuros tie var
ilgtspējīgi attīstīties. Ražīguma uzlabošana 
ir nozīmīgākais ilgtspējīga ienākumu 
pieauguma avots, kas savukārt palīdz 
uzlabot dzīves līmeni. Konkurētspēja ir 
atkarīga arī no uzņēmumu spējām pilnībā 
izmantot iespējas, piemēram, Eiropas 
vienoto tirgu. Tas ir īpaši svarīgi MVU, 
kuri veido 99 % no Savienības 
uzņēmumiem, nodrošina divas no trim 
esošajām darba vietām privātajā sektorā un 
80 % no jaunizveidotajām darba vietām un 
rada vairāk nekā pusi uzņēmumu radītās 
kopējās pievienotās vērtības Savienībā.
MVU ir nozīmīgs ekonomiskās izaugsmes, 
nodarbinātības un sociālās integrācijas 
virzītājs.

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 

(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 un
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
amatniecību. Uzmanība būtu jāpievērš arī
tādu mērķgrupu kā gados jaunu uzņēmēju, 
jaunu un potenciālu uzņēmēju un sieviešu 
uzņēmēju specifiskajām īpašībām. 
Jāsniedz mērķtiecīga informācija īpašām 
grupām, piemēram, migrantiem un 
personām ar invaliditāti. Turklāt 
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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.

programmai būtu jārosina gados vecāki 
iedzīvotāji kļūt par uzņēmējiem un turpināt 
uzņēmējdarbību vai arī jāveicina
uzņēmumu nodošana, jaunu uzņēmumu 
nodalīšana no jau esošiem uzņēmumiem 
un otras iespējas sniegšana uzņēmējiem.

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, uzņēmumu izaugsmi un 
sekmīgu īpašumtiesību maiņu vai 
pārmantošanu nākamajā paaudzē.
Ierosināto finanšu instrumentu pievienotā 
vērtība Savienībai cita starpā būs riska 
kapitāla vienotā tirgus stiprināšana un
vienkāršota un pārredzamāka Eiropas 
mēroga MVU finansējuma tirgus attīstība.
Savienības darbībām vajadzētu būt 
saskaņotām un konsekventām un tām
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.

Pamatojums

Lai nodrošinātu finansējuma pieejamību, ļoti svarīgi ir nodrošināt apstākļus uzņēmumu 
nodošanai. Kapitāla pieejamība īpašumtiesību maiņas gadījumā ir viena no galvenajām 
uzņēmējdarbības politikas problēmām.
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Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir 
apliecinājis savu Eiropas mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem sniegto pievienoto 
vērtību kā vienas pieturas
uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra,
palīdzot uzlabot šo uzņēmumu 
konkurētspēju un apzināt uzņēmējdarbības 
iespējas vienotajā tirgū un ārpus tā.
Metodiku un darba metožu racionalizāciju 
un uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus 
regulējošus Eiropas līmeņa noteikumus var 
nodrošināt tikai Savienības līmenī. Tīkls jo 
īpaši ir palīdzējis mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem atrast uzņēmējdarbības 
sadarbības vai tehnoloģiju nodošanas 
partnerus, saņemt konsultācijas par 
finansējuma ieguves avotiem, intelektuālo 
īpašumu, ekoinovācijām un ilgtspējīgu 
ražošanu. Tas ir arī saņēmis atsauksmes 
par Savienības tiesību aktiem un 
standartiem. Tā ārkārtīgi vērtīgās speciālās 
zināšanas ir jo īpaši svarīgas informācijas
asimetrijas pārvarēšanā un ar pārobežu
darbībām saistīto darījumu izmaksu sloga 
atvieglošanā.

(13) Eiropas Biznesa atbalsta tīklam arī 
turpmāk jāapliecina sava Eiropas 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
sniegtā pievienotā vērtība, apzinot 
atbilstīgas Savienības uzņēmējdarbības 
atbalsta programmas un pakalpojumus,
lai uzlabotu šo uzņēmumu konkurētspēju 
un apzinātu uzņēmējdarbības iespējas 
vienotajā tirgū un ārpus tā. Metodiku un 
darba metožu racionalizāciju un 
uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus 
regulējošus Eiropas līmeņa noteikumus var 
nodrošināt tikai Savienības līmenī. Tīkls jo 
īpaši ir palīdzējis mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem atrast uzņēmējdarbības 
sadarbības vai tehnoloģiju nodošanas 
partnerus, saņemt konsultācijas par
Savienības finansējuma ieguves avotiem, 
intelektuālo īpašumu un Savienības 
programmām ekoinovāciju un ilgtspējīgas 
ražošanas veicināšanai. Tas ir arī saņēmis 
atsauksmes par Savienības tiesību aktiem 
un standartiem un ir sekmīgi veicinājis 
MVU līdzdalību ES finansētās 
programmās, piemēram, Septītajā 
pamatprogrammā. Tā ārkārtīgi vērtīgās 
speciālās zināšanas ir īpaši svarīgas, lai 
pārvarētu informācijas asimetriju un lai 
atvieglotu ar pārobežu darījumiem saistīto 
darījumu izmaksu slogu. Ja iespējams, 
jāturpina tīkla optimizācija, uzlabojot 
sakarus ar valstu kontaktpunktiem un 
veidojot pamanāmāku tēlu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)



PE488.046v02-00 10/26 AD\907808LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Pasākumi šajā jomā var radīt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus MVU, 
plānojot uzsākt darbību ārpus savas 
mītnes valsts. Šādiem pasākumiem cita 
starpā būtu jāietver informēšana par 
intelektuālā īpašuma tiesībām un 
tehniskajiem standartiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai uzlabotu Eiropas uzņēmumu, īpaši 
MVU, konkurētspēju, dalībvalstīm un 
Komisijai jārada vide, kas būtu labvēlīga 
uzņēmējdarbībai. Īpaša uzmanība jāpievērš 
MVU interesēm un nozarēm, kurās tie 
visaktīvāk darbojas. Lai mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem radītu vienlīdzīgus 
darbības apstākļus un apmainītos ar 
informāciju un zināšanām Eiropas mērogā, 
ir vajadzīgas Savienības līmeņa iniciatīvas.

(15) Lai uzlabotu Eiropas uzņēmumu, īpaši 
MVU, konkurētspēju, dalībvalstīm un 
Komisijai, mazinot tiesību aktu radīto 
slogu, jārada vide, kas būtu labvēlīga 
uzņēmējdarbībai. Īpaša uzmanība jāpievērš 
MVU interesēm. Lai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem radītu vienlīdzīgus darbības 
apstākļus, apmainītos ar informāciju un 
zināšanām Eiropas mērogā un atbalstītu 
tādas kopīgas Savienības MVU politikas 
izstrādi, kas sniedz Eiropas pievienoto 
vērtību, ir vajadzīgas Savienības līmeņa 
iniciatīvas. Digitālie pakalpojumi šajā 
jomā var būt īpaši rentabli.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisijai un dalībvalstīm pienācīgi 
ieviešot, īstenojot un uzraugot alternatīvo 
strīdu izšķiršanas kārtību patērētāju 
strīdu gadījumā, tos varētu atrisināt ātrāk, 
lētāk un mazāk birokrātiskā veidā gan 
attiecībā uz patērētājiem, gan tirgotājiem, 
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tāpēc mudina MVU pilnīgāk iesaistīties 
vienotajā tirgū un palielināt to 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Vēl viens konkurenci ietekmējošs 
faktors ir Savienības iedzīvotāju salīdzinoši
zemā uzņēmība. Tikai 45 % Savienības 
iedzīvotāju (un mazāk nekā 40 % sieviešu) 
vēlētos būt pašnodarbinātie salīdzinājumā 
ar 55 % Amerikas Savienoto Valstu 
iedzīvotāju un 71 % Ķīnas iedzīvotāju.
Lielu pievienoto vērtību Eiropai sniedz 
demonstrējoša un katalizējoša ietekme,
piemēram, Eiropas balvas un 
konferences, kā arī saskaņotības un 
konsekvences veicināšanas pasākumi, 
piemēram, etalonu noteikšana un apmaiņa 
ar paraugprakses piemēriem.

(16) Vēl viens konkurenci ietekmējošs 
faktors ir Savienības iedzīvotāju salīdzinoši
vājais uzņēmējdarbības gars. Tikai 
45 % Savienības iedzīvotāju (un mazāk 
nekā 40 % sieviešu) vēlētos būt 
pašnodarbinātie salīdzinājumā ar 55 % 
Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotāju un 
71 % Ķīnas iedzīvotāju. Lielu pievienoto 
vērtību Eiropai sniedz demonstrējoša un 
katalizējoša ietekme, kā arī saskaņotības un 
konsekvences veicināšanas pasākumi, 
piemēram, etalonu noteikšana un apmaiņa 
ar paraugprakses piemēriem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16 a) Pārlieku lielais administratīvais 
slogs, ko ietver konkursu uzaicinājumi, 
bieži vien traucē MVU piekļūt publiskā 
iepirkuma tirgiem . Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāvienkāršo šīs prasības, 
lai veicinātu konkurētspēju un radītu 
MVU līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Globālā konkurence, demogrāfiskās 
pārmaiņas ierobežoti resursi un jaunās 
sociālās tendences rada izaicinājumus un 
iespējas dažām uzņēmējdarbības nozarēm.
Piemēram, ar dizainu saistītām nozarēm, 
kas sastopas ar globāliem izaicinājumiem 
un kurās ir liels MVU īpatsvars, ir
jāpielāgojas, lai varētu izmantot 
priekšrocības, ko sniedz lielais 
pieprasījums pēc personalizētiem, 
kompleksiem produktiem, un apgūtu tā 
neizmantoto potenciālu. Šīs problēmas 
attiecas uz visiem MVU, kuri darbojas 
šajās nozarēs Savienībā, tāpēc ir vajadzīga 
saskaņota Savienības līmeņa rīcība.

(17) Globālā konkurence, demogrāfiskās 
pārmaiņas, ierobežotie dabas resursi un 
jaunās sociālās tendences rada 
izaicinājumus un iespējas daudzām
uzņēmējdarbības nozarēm. Piemēram, ar 
dizainu saistītajām nozarēm ir jāpielāgojas,
lai gūtu labumu no vēl neizmantotā 
potenciāla, ko sniedz lielais pieprasījums 
pēc personalizētiem, kompleksiem 
produktiem. Ar dizainu saistītas patēriņa 
preces Savienībā ir svarīga 
tautsaimniecības nozare, un to uzņēmumi 
ievērojami veicina izaugsmi un darba 
vietu radīšanu. Šīs problēmas attiecas uz 
visiem MVU, kuri darbojas šajās nozarēs 
Savienībā, tāpēc ir vajadzīga saskaņota 
Savienības līmeņa rīcība, lai nodrošinātu 
papildu izaugsmi.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Kā norādīts Komisijas 2010. gada 
30. jūnija Paziņojumā „Eiropa, tūristu 
apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas 
Eiropas tūrisma nozares politiskās 
pamatnostādnes”1, kas tika apstiprināts 
Eiropadomes 2010. gada oktobra 
sanāksmes secinājumos, tūrisms ir svarīga 
Savienības ekonomikas nozare. Tās
uzņēmumi dod ievērojamu ieguldījumu 
Savienības iekšzemes kopproduktā (IKP) 
un darba vietu izveidē, un tiem ir liels 
uzņēmējdarbības attīstīšanas potenciāls, jo 
tajā galvenokārt darbojas MVU. Tūrisma
nozīmība ir atzīta Lisabonas līgumā, kurā 
norādītas Savienības īpašās kompetences 
šajā jomā, kuras papildina dalībvalstu 
veiktās darbības. Tūrisma iniciatīvai 

(18) Kā norādīts Komisijas 2010. gada 30. 
jūnija Paziņojumā „Eiropa, tūristu 
apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas 
Eiropas tūrisma nozares politiskās 
pamatnostādnes”, kas tika apstiprināts 
Eiropadomes 2010. gada oktobra 
sanāksmes secinājumos, tūrisms ir svarīga 
Savienības ekonomikas nozare. Līgumā 
par Eiropas Savienības darbību ir 
izklāstītas konkrētās Savienības 
kompetences šajā jomā. Uzņēmumi šajā 
nozarē dod ievērojamu ieguldījumu 
Savienības iekšzemes kopproduktā (IKP) 
un darba vietu izveidē, un tiem ir liels 
uzņēmējdarbības attīstīšanas potenciāls, jo 
tajā, tāpat kā lielākajā daļā 
uzņēmējdarbības nozaru, galvenokārt 

                                               
1 COM(2010) 352, galīgā redakcija.
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Savienības līmenī ir skaidra pievienotā 
vērtība jo īpaši saistībā ar datu un 
analīzes nodrošināšanu, starptautisku 
veicināšanas stratēģiju izstrādi un 
paraugprakses apmaiņu.

darbojas MVU. Ar programmu jāatbalsta 
iniciatīvas tūrisma nozarē, ja Savienības 
līmenī ir skaidra pievienotā vērtība.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Programmā būtu jānorāda mērķu 
sasniegšanai veicamās darbības, to 
īstenošanai paredzētais kopējais budžets, 
dažāda veida īstenošanas pasākumi, kā arī 
mehānismi Savienības finansiālo interešu 
pārraudzībai, izvērtēšanai un aizsardzībai.

(19) Programmā būtu jānorāda mērķu 
sasniegšanai veicamās darbības, to 
īstenošanai paredzētais kopējais budžets, 
dažāda veida īstenošanas pasākumi, kā arī
pārredzami mehānismi Savienības 
finansiālo interešu pārraudzībai, 
izvērtēšanai un aizsardzībai.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Programmai būtu jāpapildina citas 
Savienības programmas, vienlaikus 
atzīstot, ka katram instrumentam būtu 
jādarbojas saskaņā ar konkrēti tam 
noteiktajām procedūrām. Tādējādi vienas 
un tās pašas atbilstīgās izmaksas nebūtu 
jāfinansē paralēli. Lai Savienības 
finansējums sniegto pievienoto vērtību un 
tam būtu nozīmīga ietekme, programmai 
būtu jāveido cieša sinerģija ar citām 
Savienības programmām un 
struktūrfondiem.

(20) Programmai būtu jāpapildina citas 
Savienības programmas, vienlaikus 
atzīstot, ka katram instrumentam būtu 
jādarbojas saskaņā ar konkrēti tam 
noteiktajām procedūrām. Tādējādi vienas 
un tās pašas atbilstīgās izmaksas nebūtu 
jāfinansē paralēli. Lai Savienības 
finansējums sniegtu pievienoto vērtību un 
tam būtu nozīmīga ietekme, programmai 
būtu jāveido cieša sinerģija ar citām 
Savienības programmām, piemēram, 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, un 
struktūrfondiem.



PE488.046v02-00 14/26 AD\907808LV.doc

LV

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) stiprināt Savienības uzņēmumu 
konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp tūrisma 
nozarē;

(a) stiprināt Savienības uzņēmumu, īpaši 
MVU, konkurētspēju un ilgtspēju;

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) rosināt uzņēmējdarbības kultūru un 
veicināt MVU izveidi un izaugsmi.

(b) rosināt uzņēmējdarbības garu un
uzņēmējdarbības kultūru un veicināt MVU 
izveidi un izaugsmi.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) MVU administratīvā sloga pārmaiņas; (c) MVU administratīvā un regulatīvā
sloga samazinājums;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) MVU apgrozījums. (e) MVU darbības sākšana, izaugsme un 
bankrotējušo uzņēmumu skaita 
samazinājums.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Uzlabot Savienības uzņēmumu, tostarp 
arī tūrisma nozares uzņēmumu, 
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus.

(a) uzlabot Savienības uzņēmumu, it īpaši 
MVU, konkurētspējas, izaugsmes, 
starptautiskās darbības izvēršanas un 
ilgtspējas pamatnosacījumus pakalpojumu 
un tūrisma, kā arī iepirkuma nozarē un 
saistībā ar jaunu uzņēmumu veidošanu;

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās.

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās, piemēram, jauniešu un 
sieviešu vidū;

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
kapitāla un aizņēmumu veidā;

(c) uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pašu
kapitāla, aizdevumu un jo īpaši riska 
kapitāla veidā;

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules 
tirgiem.

(d) uzlabot piekļuvi tirgiem, it īpaši
Savienības un arī pasaules tirgiem.

Grozījums Nr. 26
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pasākumi, kas paredzēti, lai uzlabotu 
tādu politikas pasākumu izstrādi, 
īstenošanu un izvērtēšanu, kas ietekmē 
uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, 
tostarp izturību pret katastrofām, un lai 
nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru, 
augstas kvalitātes klasteru un 
uzņēmējdarbības tīklu izveidi, 
pamatnosacījumus un ilgstpējīgu ražojumu, 
pakalpojumu un procesu izstrādi;

(a) pasākumi, kas paredzēti, lai uzlabotu 
tādu politikas pasākumu izstrādi, 
īstenošanu un izvērtēšanu, kas ietekmē 
uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, 
tostarp izturību pret katastrofām, un lai 
nodrošinātu apmaiņu ar labu praksi par
atbilstošu infrastruktūru, augstas kvalitātes 
klasteru un uzņēmējdarbības tīklu izveidi, 
pamatnosacījumus un ilgtspējīgu ražojumu, 
pakalpojumu un procesu izstrādes 
veicināšanu;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalsts MVU politikas izstrādei un 
politikas veidotāju sadarbības rosināšanai 
jo īpaši ar mērķi atvieglot programmu un 
pasākumu pieejamību MVU.

(c) atbalsts MVU politikas izstrādei un 
politikas veidotāju sadarbības rosināšanai 
jo īpaši ar mērķi atvieglot programmu un 
pasākumu pieejamību un administratīvā 
un regulatīvā sloga mazināšanu MVU.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasākumi, kuru mērķis ir veicināt 
MVU piekļuvi publiskajam iepirkumam, 
jo īpaši uzlabojot informāciju un 
ieteikumus par dalību konkursos un par 
jaunajām iespējām, ko piedāvā 
modernizētais ES tiesiskais regulējums, 
apmaiņu ar labu praksi un tādas 
apmācības un pasākumu organizēšana, 
kuros iesaistās publiskā iepirkuma 
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organizētāji un MVU;

Pamatojums

Sabiedriskās politikas līdzekļi jāpielāgo MVU vajadzībām. Tajos jālieto paraugprakses 
kodekss, kas sniedz ieteikumus līgumslēdzējām iestādēm par to, kā tās var piemērot publiskā 
iepirkuma regulējumu, lai veicinātu MVU piedalīšanos publiskā iepirkuma procedūrās. Lai 
īstenotu MUA V principu „Valsts politikas instrumentus pielāgot MVU vajadzībām: atvieglot 
MVU dalību valsts iepirkuma procedūrā un labāk izmantot valsts atbalsta MVU iespējas”, 
COSME finansēs pasākumus, kas veicinās MVU piekļuvi publiskajam iepirkumam.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var atbalstīt iniciatīvas, kas 
paātrina konkurētspējīgu nozaru 
parādīšanos, balstoties uz starpnozaru 
darbībām jomās, kurās ir liels MVU 
īpatsvars un kas dod lielu ieguldījumu 
Savienības IKP. Šādas iniciatīvas stimulē 
jaunu tirgu attīstība un preču un
pakalpojumu piedāvājumu, pamatojoties 
uz konkurētspējīgākajiem 
uzņēmējdarbības modeļiem vai uz vērtības 
ķēžu izmaiņām. Tās ir iniciatīvas, kuru 
mērķis ir veicināt ražīgumu, 
resursefektivitāti, ilgtspēju un uzņēmumu 
sociālo atbildību.

3. Komisija atbalsta iniciatīvas, kas 
paātrina konkurētspējīgu nozaru 
parādīšanos, balstoties uz starpnozaru 
darbībām jomās, kurās ir liels MVU 
īpatsvars un kas dod lielu ieguldījumu 
Savienības IKP. Šādas iniciatīvas stimulē 
jaunu, konkurētspējīgu uzņēmējdarbības 
modeļu pieņemšanu, MVU sadarbību 
jaunās vērtību ķēdēs un jaunu tirgu
attīstību, kā arī veicina produktu un
procesu uzlabošanu un elastīgu 
organizatorisko struktūru veidošanu. Tās
var būt iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt 
ražīgumu, resursefektivitāti, ilgtspēju un 
uzņēmumu sociālo atbildību. Darbības 
mudina pieņemt jaunus uzņēmējdarbības 
modeļus, kā arī komerciāli lietot attiecīgās 
jaunu produktu un pakalpojumu idejas. 
Komisija šajā nolūkā var arī atbalstīt 
nozarei raksturīgas darbības jomās, kam 
raksturīgs liels MVU īpatsvars un kas 
sniedz lielu ieguldījumu Savienības IKP, 
piemēram, tūrisma nozari, ja var 
pietiekami uzskatāmi parādīt Savienības 
pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 30
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija palīdz veicināt
uzņēmējdarbību, uzlabojot 
pamatnosacījumus, kas ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību. Komisija 
atbalsta uzņēmumu attīstībai un izaugsmei 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.

1. Komisija palīdz veicināt
uzņēmējdarbības garu, uzlabojot 
pamatnosacījumus, kas ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību. Komisija 
atbalsta uzņēmumu darbības sākšanai,
attīstībai, nodošanai, izaugsmei un otrās 
iespējas sniegšanai labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi.

Pamatojums

MVU ir jutīgi pret strauji mainīgajiem tirgus apstākļiem, un ir svarīgi saglabāt elastību, 
piešķirot finansējumu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbalsta darbības, kuru mērķis 
ir uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
darbības sākšanas un izaugsmes posmā, 
papildinot finanšu instrumentus, ko 
dalībvalstis izmanto MVU atbalstam valsts 
un reģionu līmenī. Lai nodrošinātu šādu 
papildināmību, minētās darbības būs cieši 
saistītas ar kohēzijas politikas ietvaros un 
valstu līmenī veiktajām darbībām. Šādu 
darbību mērķis ir veicināt kapitāla un 
aizņēmuma finansējuma pieejamību.

1. Komisija atbalsta darbības, kuru mērķis 
ir uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 
mazināt un vienkāršot laikietilpīgos 
šķēršļus MVU darbības sākšanas, 
izaugsmes un nodošanas posmā, neradot 
papildu administratīvus un regulatīvus 
šķēršļus un papildinot finanšu 
instrumentus, ko dalībvalstis izmanto 
MVU atbalstam valsts un reģionu līmenī.
Lai nodrošinātu šādu papildināmību, 
minētās darbības būs cieši saistītas ar 
kohēzijas politikas ietvaros un valstu 
līmenī veiktajām darbībām. Šādu darbību 
mērķis ir veicināt kapitāla un aizņēmuma 
finansējuma pieejamību.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts



AD\907808LV.doc 19/26 PE488.046v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai arī turpmāk uzlabotu Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju un piekļuvi 
tirgiem, Komisija turpina atbalstīt Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklu.

1. Lai arī turpmāk uzlabotu Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju un piekļuvi 
tirgiem, Komisija finansē Eiropas Biznesa 
atbalsta tīklu, lai noteiktu atbilstīgas 
Savienības programmas, ar ko varētu 
palīdzēt uzlabot uzņēmumu konkurētspēju 
un apzināt uzņēmējdarbības iespējas, it 
īpaši vienotajā tirgū, vienlaikus izvairoties 
no dalībvalstu veikto pasākumu 
dublēšanas.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atbalstīt darbības, kas 
vērstas uz MVU piekļuves uzlabošanu 
vienotajam tirgum, tostarp informācijas 
sniegšanu un informētības uzlabošanu.

2. Komisija atbalsta darbības, kas vērstas 
uz MVU piekļuves uzlabošanu vienotajam 
tirgum, tostarp informācijas sniegšanu (arī 
ar digitāliem pakalpojumiem) un 
informētības uzlabošanu par tādiem 
jautājumiem kā pārrobežu 
uzņēmējdarbības iespējas. Ar šīm 
darbībām var arī mēģināt novērst esošos 
tiesiskos un regulatīvos šķēršļus. 
Pasākumi var ietvert nodrošināšanu, ka 
Eiropas Biznesa atbalsta tīkla un „Europe 
Direct” dienesta kontaktpunktiem tiek 
sniegta atbilstoša informācija un 
vajadzības gadījumā apmācība, lai 
piedāvātu augstu pakalpojumu standartu 
MVU, un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla 
pārkoncentrēšanu uz mērķtiecīga un 
pielāgota atbalsta sniegšanu MVU.

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īpaši pasākumi paredzēti tam, lai 
atvieglotu MVU piekļuvi trešu valstu 
tirgiem un stiprinātu esošos atbalsta 
pakalpojumus minētajos tirgos. MVU ar 
programmas palīdzību var saņemt atbalstu
attiecībā uz standartiem un intelektuālā 
īpašuma tiesībām prioritārās trešās valstīs.

3. Īpaši pasākumi paredzēti tam, lai 
atvieglotu MVU piekļuvi trešu valstu 
tirgiem un stiprinātu esošos atbalsta 
pakalpojumus minētajos tirgos. MVU ar 
programmas palīdzību var saņemt atbalstu, 
konsultācijas un informāciju cita starpā 
par šķēršļiem iekļūšanai tirgū, 
uzņēmējdarbības iespējām, standartiem un 
intelektuālā īpašuma tiesībām prioritārās 
trešās valstīs. Šie pasākumi papildina, bet 
nedublē dalībvalstu pamata pasākumus 
tirdzniecības veicināšanai.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu programmu, Komisija 
pieņem gada darba programmu saskaņā ar 
16. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Gada darba programmās ir 
izklāstīti sasniedzamie mērķi, gaidāmie 
rezultāti, īstenošanas metode un to kopējā 
summa. Tajās apraksta arī finansējamās 
darbības, norāda katrai darbībai piešķirto 
summu un paredzamo īstenošanas grafiku, 
kā arī atbilstošos rādītājus, kurus izmanto, 
lai uzraudzītu rezultātu efektivitāti un 
mērķu sasniegšanu. Tajās ietver dotāciju 
prioritārās jomas, būtiskos vērtēšanas
kritērijus un maksimālo līdzfinansējuma 
likmi.

1. Lai īstenotu programmu, Komisija 
pieņem gada darba programmu saskaņā ar 
16. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Gada darba programmās ir 
izklāstīti sasniedzamie mērķi, pamatojoties 
uz iepriekšēju apspriešanos, gaidāmie 
rezultāti, īstenošanas metode un to kopējā 
summa. Tajās apraksta arī finansējamās 
darbības, norāda katrai darbībai piešķirto 
summu un paredzamo īstenošanas grafiku, 
kā arī atbilstošos rādītājus, kurus izmanto, 
lai uzraudzītu rezultātu efektivitāti un 
mērķu sasniegšanu. Tajās attiecībā uz 
dotācijām iekļauj prioritātes, būtiskos
izvērtēšanas kritērijus un maksimālo 
līdzfinansējuma likmi.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu Savienības mēroga pasākumu 
ietekmes novērtēšana, kas ir īpaši būtiski 
uzņēmumu konkurētspējai, lai apzinātu 
spēkā esošo tiesību aktu jomas, kas 
jāvienkāršo, vai jomas, kurās jāierosina
jauni likumdošanas pasākumi;

c) spēkā esošo tiesību aktu „derīguma 
pārbaude” un tādu Savienības mēroga 
pasākumu ietekmes novērtēšana, kas ir 
īpaši būtiski uzņēmumu, sevišķi MVU,
konkurētspējai un izaugsmei, lai apzinātu 
spēkā esošo tiesību aktu jomas, kas 
jāvienkāršo vai jāatceļ, un lai nodrošinātu,
ka maksimāli tiek samazināts slogs MVU 
jomās, kurās ir ierosināti jauni 
likumdošanas pasākumi;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tiesību aktu, kas ietekmē uzņēmumus, 
konkrētu nozaru politikas un ar 
konkurētspēju saistītu pasākumu 
izvērtēšana.

(d) tiesību aktu, kas ietekmē uzņēmumus
un jo īpaši MVU, konkrētu nozaru 
politikas un ar konkurētspēju saistītu 
pasākumu izvērtēšana.

Pamatojums

Programmas aprakstā konsekventi jāuzsver MVU nozīmīgums.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sagatavo gada pārraudzības 
ziņojumu, pārbaudot atbalstīto darbību 
efektivitāti un iedarbību finanšu izpildes, 
rezultātu un, ja iespējams, ietekmes
izteiksmē. Ziņojumā ietver informāciju par
summu, kas atspoguļo ar klimatu saistīto 
līdzekļu izlietojumu, informāciju par to, kā 
tiek atbalstīti mērķi klimata pārmaiņu 
jomā, ciktāl šādas informācijas savākšana 
nerada nepamatotu administratīvo slogu 

2. Komisija sagatavo gada pārraudzības 
ziņojumu, pārbaudot atbalstīto darbību 
efektivitāti un iedarbību finanšu izpildes, 
rezultātu un ietekmes, tostarp it īpaši 
darba vietu radīšanas un izaugsmes, 
izteiksmē. Ziņojumā ietver informāciju par 
summu, kas atspoguļo ar klimatu saistīto 
līdzekļu izlietojumu, informāciju par to, kā 
tiek atbalstīti mērķi klimata pārmaiņu 
jomā, ciktāl šādas informācijas savākšana 
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MVU. nerada nepamatotu administratīvo slogu 
MVU.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai varētu lemt par pasākumu 
atjaunošanu, pārveidošanu vai apturēšanu, 
Komisija ne vēlāk kā līdz 2018. gadam 
izstrādā izvērtējuma ziņojumu par to, kā
(rezultātu un ietekmes līmenī) sasniegti 
visu ar šo programmu atbalstīto darbību 
mērķi, cik lietderīgi izmantoti resursi un 
kāda ir bijusi programmas Eiropas 
pievienotā vērtība. Minētajā ziņojumā
turklāt izskata vienkāršošanas iespējas, 
programmas iekšējo un ārējo saskaņotību, 
tās visu mērķu aktualitāti, kā arī 
programmas pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un
integrējošas izaugsmes prioritātē. Tajā ņem 
vērā iepriekšējo pasākumu ilgtermiņa 
ietekmes izvērtējumu rezultātus.

3. Lai varētu lemt par pasākumu 
atjaunošanu, pārveidošanu vai apturēšanu, 
Komisija ne vēlāk kā līdz 2018. gadam 
izstrādā izvērtējuma ziņojumu, ko publicē 
ik pēc trim gadiem, par to, kā (rezultātu un 
ietekmes līmenī) sasniegti visu ar šo 
programmu atbalstīto darbību mērķi, jo 
īpaši darba vietu izveides un ekonomikas 
izaugsmes jomā, cik lietderīgi izmantoti 
resursi un kāda ir bijusi programmas 
Eiropas pievienotā vērtība. Izvērtējuma
ziņojumā izskata arī vienkāršošanas 
iespējas, programmas iekšējo un ārējo 
saskaņotību, tās visu mērķu aktualitāti, kā 
arī programmas pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un
iekļaujošas izaugsmes prioritātē. Tajā ņem 
vērā iepriekšējo pasākumu ilgtermiņa 
ietekmes izvērtējumu rezultātus.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
12. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Lai fondu finansējums nonāktu pie 
MVU, ir jāievieš pārraudzības sistēma, 
kas nodrošina, ka bankas izmanto fondus 
un garantijas, lai palielinātu aizdevumus 
MVU. Tas var ietvert ziņošanas shēmas 
un rīcības kodeksu tām bankām, kas 
izsniedz aizdevumus MVU. Pārraudzības 
sistēma arī nodrošinās, ka no Savienības 
fondiem piešķirtos aizdevumus saņem ne 
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tikai vidējie uzņēmumi, bet arī mazie 
uzņēmumi un mikrouzņēmumi.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmā paredzētos finanšu 
instrumentus izmanto, lai atvieglotu 
finansējuma pieejamību uz izaugsmi 
orientētiem MVU. Šie finanšu instrumenti 
ietver kapitāla mehānismu un aizdevuma
garantiju mehānismu.

1. Programmā paredzētos finanšu 
instrumentus izmanto, lai atvieglotu 
finansējuma pieejamību MVU to darbības 
sākšanas, izaugsmes un nodošanas 
posmā. Šie finanšu instrumenti ietver 
kapitāla instrumentu un aizdevumu
garantiju instrumentu.

Pamatojums

MVU ir jutīgi pret strauji mainīgajiem tirgus apstākļiem, un ir svarīgi saglabāt elastību, 
piešķirot finansējumu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz izaugsmi orientētiem MVU 
paredzētos finanšu instrumentus vajadzības 
gadījumā var apvienot ar citiem finanšu 
instrumentiem, ko dalībvalstis un to 
vadošās iestādes izveidojušas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX/201X [jaunā 
Struktūrfondu regula] 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, un Savienības, tostarp 
saskaņā ar šo regulu, finansētām dotācijām.

2. MVU paredzētos finanšu instrumentus 
vajadzības gadījumā var apvienot ar citiem 
finanšu instrumentiem, ko dalībvalstis un 
to vadošās iestādes izveidojušas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. XXX/201X [jaunā 
Struktūrfondu regula] 33. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, un Savienības, tostarp 
saskaņā ar šo regulu, finansētām dotācijām.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. vispārējais mērķis – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Stiprināt Savienības uzņēmumu 
konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp arī 
tūrisma nozarē

1. Stiprināt Savienības uzņēmumu 
konkurētspēju un ilgtspēju

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. vispārējais mērķis – 2. ietekmes rādītājs

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MVU administratīvā sloga izmaiņas (jauna 
uzņēmuma izveidei vajadzīgo dienu skaits)

MVU administratīvā un regulatīvā sloga
mazināšana (jauna uzņēmuma izveidei 
vajadzīgo dienu skaits)

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – MVU politikas izstrāde – 1. rezultāta rādītājs

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu
un konkurētspējas apliecināšanas testu

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. vispārējais mērķis – Uzņēmējdarbībai paredzētais atbalsts – Vidējā 
termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadā – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aptuveni 7 vienkāršošanas pasākumi gadā. Vismaz 7 pieņemti vienkāršošanas 
pasākumi gadā.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EFG koncentrējas uz fondiem, kas 
nodrošina riska kapitālu un mezonīna 

1. EFG koncentrējas uz fondiem, kas 
nodrošina riska kapitālu un mezonīna 
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finansējumu, piemēram, subordinētos 
aizdevumus un dalības aizdevumus, tas 
paredzēts uzņēmumiem, kuri atrodas 
darbības paplašināšanas vai izaugsmes 
posmā, jo īpaši uz tādiem, kas darbojas pāri 
robežām, vienlaikus paredzot iespēju 
ieguldīt nesen darbību sākušos 
uzņēmumos, saistībā ar kapitāla 
finansējumu, kas pētniecībai, izstrādei un 
inovācijai paredzēts programmā
„Apvārsnis 2020”. Pēdējā gadījumā EFG 
ieguldījumi nepārsniedz 20 % no ES 
kopējiem ieguldījumiem, izņemot 
gadījumus, kad fondi darbojas vairākos 
posmos, kur EFG finansējums un 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai 
paredzētais kapitāla mehānisms tiks 
proporcionāli nodrošināts, balstoties uz šo 
fondu ieguldījumu politiku. Minēto EFG 
neizmanto pārpirkšanas vai aizstāšanas 
kapitālam, kas paredzēts pārpirkta 
uzņēmuma likvidēšanai. Komisija, ņemot 
vērā mainīgos tirgus apstākļu, var lemt ar 
20 % robežas izmainīšanu.

finansējumu, piemēram, subordinētos 
aizdevumus un dalības aizdevumus, tas 
paredzēts uzņēmumiem, kuri atrodas 
darbības paplašināšanas vai izaugsmes 
posmā (kas ietver inovatīvus uzņēmumus 
darbības paplašināšanas un izaugsmes 
posmā), jo īpaši uz tādiem, kas darbojas 
pāri robežām, vienlaikus paredzot iespēju 
ieguldīt nesen darbību sākušos 
uzņēmumos, saistībā ar kapitāla 
finansējumu, kas pētniecībai, izstrādei un 
inovācijai paredzēts programmā
„Apvārsnis 2020”. Pēdējā gadījumā EFG 
ieguldījumi nepārsniedz 20 % no ES 
kopējiem ieguldījumiem, izņemot 
gadījumus, kad fondi darbojas vairākos 
posmos, kur EFG finansējums un 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai 
paredzētais kapitāla mehānisms tiks 
proporcionāli nodrošināts, balstoties uz šo 
fondu ieguldījumu politiku. Minēto EFG 
neizmanto pārpirkšanas vai aizstāšanas 
kapitālam, kas paredzēts pārpirkta 
uzņēmuma likvidēšanai. Komisija, ņemot 
vērā mainīgos tirgus apstākļus, var lemt ar 
20 % robežas izmainīšanu.
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