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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto COSME programmu 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;

 COSME programmu un fondu popularizēšanas pastiprināšana MVU starpā saistībā ar 
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 COSME programma 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 COSME programmas, 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
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 

(2) Lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem ir 
galvenā nozīme Eiropas ekonomikas 
izaugsmes, kas ir svarīgākā prioritāte,
sasniegšanā, Komisija 2010. gada oktobrī 
pieņēma paziņojumu “Integrēta rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetam —
prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai”, ko 
Eiropadome apstiprināja 2010. gada 
decembra sanāksmes secinājumos. 
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.
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uzņēmējdarbību saistītos pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 2
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. Uzmanība būtu 
jāpievērš arī īpašu mērķgrupu, piemēram, 
gados jaunu uzņēmēju, jaunu un potenciālu 
uzņēmēju un sieviešu uzņēmēju, 
specifiskajām īpašībām un vajadzībām. 
Turklāt programmai būtu jārosina gados 
vecāki iedzīvotāji kļūt par uzņēmējiem un 
turpināt uzņēmējdarbību vai arī jāveicina 
uzņēmumu nodošana, jaunu uzņēmumu 
nodalīšana no jau esošiem uzņēmumiem 
(spin-off) un otras iespējas sniegšana 
uzņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3
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 

(12) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
iegūt finansējumu, jo tie ne vienmēr var 
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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.

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 un 
programmām jābūt saskaņotām, 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 4
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 

(13) Eiropas Biznesa atbalsta tīklam arī 
turpmāk jāapliecina sava Eiropas 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
sniegtā pievienotā vērtība, nosakot 
atbilstīgas Savienības uzņēmējdarbības 
atbalsta programmas, 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 
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standartiem. Tā ārkārtīgi vērtīgās speciālās 
zināšanas ir jo īpaši svarīgas informācijas 
asimetrijas pārvarēšanā un ar pārobežu 
darbībām saistīto darījumu izmaksu sloga 
atvieglošanā.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 5
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 normatīvo slogu, 
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.
Digitālie pakalpojumi šajā jomā var būt 
īpaši rentabli.

Or. en

Grozījums Nr. 6
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 7
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”, 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 
Savienības līmenī ir skaidra pievienotā 
vērtība jo īpaši saistībā ar datu un 
analīzes nodrošināšanu, starptautisku 
veicināšanas stratēģiju izstrādi un 
paraugprakses apmaiņu.

(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 Savienības kompetences 
atbalstīšanas darbību veikšanai 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 
darbojas MVU.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
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,
veids, kā varētu vienkāršot piekļuvi 
finansējumam, kā varētu palielināt 
pārredzamību, dažāda veida īstenošanas 
pasākumi, kā arī mehānismi Savienības 
finansiālo interešu pārraudzībai, 
izvērtēšanai un aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 9
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;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) MVU administratīvā sloga pārmaiņas; c) mazināt MVU administratīvo un 
normatīvo slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzlabot Savienības uzņēmumu 
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus, arī tūrisma nozarē;

a) uzlabot Savienības uzņēmumu, it īpaši 
MVU, konkurētspējas, izaugsmes, 
starptautiskas darbības izvēršanas un 
ilgtspējas pamatnosacījumus, arī 
pakalpojumu un iepirkuma nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 13
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;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 15
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.

Or. en

Grozījums Nr. 16
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, 
apmainoties ar paraugpraksi attiecībā uz 
pasaules līmeņa kopām, uzņēmējdarbības 
tīkliem un pamatnosacījumiem un 
veicinot ilgtspējīgu ražojumu, pakalpojumu 
un procesu izstrādi;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
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 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 konkurētspējīgu uzņēmējdarbības
modeļu pieņemšanu, MVU sadarbību 
jaunās vērtību ķēdēs un jaunu tirgu 
attīstību. Tās var būt iniciatīvas, kuru 
mērķis ir veicināt ražīgumu, 
resursefektivitāti, ilgtspēju un uzņēmumu 
sociālo atbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 18
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 uzņēmību, 
uzlabojot pamatnosacījumus, kas ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību. Komisija 
atbalsta uzņēmumu attīstībai un izaugsmei 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

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.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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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 var atbalstīt darbības, kas 
vērstas uz MVU piekļuves uzlabošanu 
vienotajam tirgum, tostarp informācijas 
sniegšanu (arī izmantojot digitālos 
pakalpojumus), informētības uzlabošanu 
un centienus likvidēt pastāvošos juridiskos 
un normatīvos šķēršļus.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

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 trešo 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.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

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 

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

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;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. 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 
MVU.

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 
nerada nepamatotu administratīvo slogu 
MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 25
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 to banku rīcības kodeksu, kas izsniedz 
aizdevumus MVU.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 un izaugsmes posmā. Šie finanšu 
instrumenti ietver kapitāla mehānismu un 
aizdevuma garantiju mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. vispārējais mērķis – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Stiprināt Savienības uzņēmumu 
konkurētspēju un ilgtspēju 

Or. en

Grozījums Nr. 28
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 normatīvā sloga
mazināšana (jauna uzņēmuma izveidei 
vajadzīgo dienu skaits)

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzlabot Savienības uzņēmumu 
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus, tostarp tūrisma nozarē

Uzlabot Savienības uzņēmumu 
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus 

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – Darbības konkurētspējas uzlabošanai – Vidējā 
termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Derīguma” pārbaudēs izmantotā 
atgriezeniskās saites pieeja tiks pārņemta 
citos politikas virzienos, un tiks panākti 
vienkāršojumi, kas pozitīvi ietekmēs 
rūpniecību. Paredzēts veikt līdz divpadsmit 
„derīguma” pārbaudes, izvirzot mērķi 
uzlabot regulējumu.

„Derīguma” pārbaudēs izmantotā 
atgriezeniskās saites pieeja tiks pārņemta 
citos politikas virzienos, un tiks panākti 
vienkāršojumi, kas pozitīvi ietekmēs 
rūpniecību. Paredzēts veikt vismaz 
divpadsmit „derīguma” pārbaudes, izvirzot 
mērķi uzlabot regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 31
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

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – Tūrisms – 3. rezultāta rādītājs

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmumu skaits, kas izmanto Eiropas 
tūrisma kvalitātes zīmi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – Tūrisms – 4. rezultāta rādītājs

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galamērķu skaits, kas pieņēmuši projekta 
„Eiropas labākie galamērķi” 
popularizētos ilgtspējīga tūrisma attīstības 
modeļus

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – Tūrisms – 3. pēdējais zināmais rezultāts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz šim Eiropas tūrisma kvalitātes zīmi 
neizmanto neviens uzņēmums (darbība ir 
izstrādes stadijā).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – Tūrisms – 4. pēdējais zināmais rezultāts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Eiropas labākā galamērķa” statuss 
piešķirts kopā 98 galamērķiem (vidēji 20 
galamērķiem gadā: 2007. gadā – 10, 
2008. gadā – 20, 2009. gadā – 22, 
2010. gadā – 25, 2011. gadā – 21) 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – Tūrisms – Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 
2017. gadam – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

50 % no izvērtējuma shēmām tiesīgas 
piedalīties Eiropas tūrisma kvalitātes 
zīmes shēmā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. konkrētais mērķis – Tūrisms – Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 
2017. gadam – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projekta „Eiropas labākie galamērķi” 
popularizētos ilgtspējīga tūrisma attīstības 
modeļus pieņēmuši 200 vai vairāk 
galamērķi (pieaugums līdz 
30 galamērķiem gadā).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. konkrētais mērķis – Uzņēmējdarbībai paredzētais atbalsts – Vidējā 
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termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadā – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EFG koncentrējas uz fondiem, kas 
nodrošina riska kapitālu un mezonīna 
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.
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nodrošina riska kapitālu un mezonīna 
finansējumu, piemēram, subordinētos 
aizdevumus un dalības aizdevumus, tas 
paredzēts uzņēmumiem, kuri atrodas 
darbības paplašināšanas vai izaugsmes 
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posmā), jo īpaši uz tādiem, kas darbojas 
pāri robežām, vienlaikus paredzot iespēju 
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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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