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Grozījums Nr. 1
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Eiropas mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) īpaši skārusi pasaules 
ekonomiskā un finanšu krīze;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) no starptautiskas 
darbības gūst lielāku labumu nekā lielie 
uzņēmumi, jo sakaras ar paraugpraksi,
labāku pārprodukcijas absorbciju un 
izejvielu piegādi ar importa palīdzību, kā 
arī lielāku konkurenci, kā rezultātā MVU, 
kas nodarbojas ar eksportu, pastāvīgi ir 
labāki rādītāji nekā tiem uzņēmumiem, 
kuri ar eksportu nenodarbojas, turklāt 
rada lielākus ieguvumus visas 
ekonomikas un arī patērētāju labklājībai;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Iuliu Winkler
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Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b noraida viedokli, ka ES MVU 
pasargāšana no starptautiskās 
konkurences palīdzētu šiem uzņēmumiem 
augt un sekmīgi darboties starptautiskā 
mērogā; tā vietā tic, ka starptautiskās 
sarunās ir nepieciešama pozitīva ES 
darba kārtība MVU jautājumā, lai 
abpusēji mazinātu šķēršļus par labu MVU 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Elisabeth Köstinger

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē ierosināto ES un 
dalībvalstu stratēģiju noteikšanu 
pakalpojumu sniegšanai, lai atbalstītu 
MVU starptautiskās darbības veicināšanu; 
pauž cerību, ka pēc šīs ilgi gaidītās 
iniciatīvas sekos pasākumi, lai nodrošinātu 
saskaņotu pieeju, kas atbilst subsidiaritātes 
un efektivitātes principiem;

3. atzinīgi vērtē ierosināto ES un 
dalībvalstu struktūru un programmu 
noteikšanu pakalpojumu sniegšanai, lai 
atbalstītu MVU starptautiskās darbības 
veicināšanu; pauž cerību, ka pēc šīs ilgi 
gaidītās iniciatīvas sekos pasākumi, lai 
nodrošinātu saskaņotu pieeju, kas atbilst 
subsidiaritātes, efektīguma un efektivitātes 
principiem; uzsver, ka ir jānovērš 
pašreizējo pakalpojumu dublēšana un 
tādu struktūru izveide, ko MVU uzskata 
par sarežģītām un mulsinošām; uzstāj, lai 
attiecībā uz jebkuru ES iniciatīvu tiktu 
parādīta skaidra pievienotā vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Iuliu Winkler
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē ierosināto ES un 
dalībvalstu stratēģiju noteikšanu 
pakalpojumu sniegšanai, lai atbalstītu 
MVU starptautiskās darbības veicināšanu; 
pauž cerību, ka pēc šīs ilgi gaidītās 
iniciatīvas sekos pasākumi, lai nodrošinātu 
saskaņotu pieeju, kas atbilst subsidiaritātes 
un efektivitātes principiem;

3. atzinīgi vērtē ierosināto ES un 
dalībvalstu stratēģiju noteikšanu 
pakalpojumu sniegšanai, lai atbalstītu 
MVU starptautiskās darbības veicināšanu; 
pauž cerību, ka pēc šīs ilgi gaidītās 
iniciatīvas sekos pasākumi, lai nodrošinātu 
saskaņotu pieeju, kas atbilst subsidiaritātes 
un efektivitātes principiem, nolūkā 
veicināt racionālu darbību sadalījumu 
valsts sektora pušu starpā un novērst 
administratīvā birokrātijas sloga 
palielināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina MVU sniegto atbalstu pielāgot 
katra uzņēmuma individuālajām
vajadzībām, jo MVU profili un vajadzības 
ir ļoti dažādas, atspoguļojot to attiecīgo 
izmēru, nozari un ģeogrāfisko atrašanās 
vietu;

4. aicina MVU sniegto atbalstu pielāgot 
katras rūpniecības nozares konkrētajām
vajadzībām, jo katrā ES rūpniecības 
nozarē MVU profili un uzņēmējdarbības 
vajadzības ir ļoti dažādas, atspoguļojot to 
attiecīgo izmēru, darbības jomu un 
ģeogrāfisko atrašanās vietu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Elisabeth Köstinger

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina MVU sniegto atbalstu pielāgot
katra uzņēmuma individuālajām
vajadzībām, jo MVU profili un vajadzības 
ir ļoti dažādas, atspoguļojot to attiecīgo 
izmēru, nozari un ģeogrāfisko atrašanās 
vietu;

4. aicina MVU sniegto atbalstu noteikt, 
ņemot vērā uzņēmumu pieprasījumu un 
vajadzības, jo MVU profili un vajadzības ir 
ļoti dažādas, atspoguļojot to attiecīgo 
izmēru, nozari un ģeogrāfisko atrašanās 
vietu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina MVU sniegto atbalstu pielāgot 
katra uzņēmuma individuālajām 
vajadzībām, jo MVU profili un vajadzības 
ir ļoti dažādas, atspoguļojot to attiecīgo 
izmēru, nozari un ģeogrāfisko atrašanās 
vietu;

4. aicina MVU sniegto atbalstu pielāgot 
katra uzņēmuma individuālajām 
vajadzībām, jo MVU profili un vajadzības 
ir ļoti dažādas, atspoguļojot to attiecīgo 
izmēru, nozari un ģeogrāfisko atrašanās 
vietu; šajā ziņā pieprasa attīstīt tīklu starp 
Eiropas MVU un lielajiem uzņēmumiem, 
lai MVU gūtu labumu no to pieredzes, 
eksporta jaudas un novatoriskuma;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Elisabeth Köstinger

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu visas 
valsts procedūras, kas attiecas uz politikas 

5. atzīst, ka pakalpojumu sniegšana 
atsevišķiem uzņēmumiem ārvalstu tirgos 
ietilpst dalībvalstu kompetencē; tāpēc 
aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
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virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam;

priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu visas 
valsts procedūras, kas attiecas uz politikas 
virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu 
visas valsts procedūras, kas attiecas uz 
politikas virzieniem MVU starptautiskās 
darbības atbalstam;

5. aicina dalībvalstis un Komisiju pielikt 
visas pūles, lai ciešā sadarbībā ar Eiropas 
mazo uzņēmumu asociācijām, 
tirdzniecības un rūpniecības kamerām, kā 
arī citām ieinteresētajām pusēm 
vienkāršotu MVU uzņēmējdarbības vidi 
birokrātijas mazināšanai un MVU
starptautiskās darbības atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Silvana Koch-Mehrin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu visas 
valsts procedūras, kas attiecas uz politikas 
virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam;

5. aicina Komisiju piedāvāt koncepciju, 
nosakot dalībvalstīm pienākumus, lai 
izveidotu attiecīgas MVU atbalsta 
struktūras un vienkāršotu visas valsts 
procedūras, kas attiecas uz politikas 
virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu 
visas valsts procedūras, kas attiecas uz 
politikas virzieniem MVU starptautiskās 
darbības atbalstam;

5. aicina Komisiju sagatavot 
rekomendācijas dalībvalstīm, sniedzot
ierosinājumus, lai vienkāršotu visas valsts 
procedūras, kas attiecas uz politikas 
virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu visas 
valsts procedūras, kas attiecas uz politikas 
virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam;

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu visas 
valsts procedūras, kas attiecas uz politikas 
virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam un stiprināt to aizsardzību pret 
negodīgu konkurenci trešo valstu tirgos; 

Or. it

Grozījums Nr. 14
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu visas 
valsts procedūras, kas attiecas uz politikas 
virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam;

5. aicina Komisiju sagatavot likumdošanas 
priekšlikumu, nosakot dalībvalstīm 
saistošus pienākumus, lai vienkāršotu visas 
valsts procedūras, kas attiecas uz politikas 
virzieniem MVU starptautiskās darbības 
atbalstam; uzskata, ka šis priekšlikums ir 
prioritāri jāpieņem; atzīst, ka 
vienkāršošanas jautājumu daļēji var 
risināt ar MVU pārbaudi un paziņojumā 
minēto noteikumu un procedūru 
konkurētspējas pārbaudi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka lielāks tiešsaistes 
informācijas portāls un labāka informētība 
par atbalsta shēmām, visticamāk, būtiski 
nepalielinās to ES MVU skaitu, kuri veic 
starptautisku darbību, ja šie elementi netiks
papildināti ar stratēģiju, kas ir vērsta uz 
tiem MVU, kuri vēl nav apzinājušies savas 
iespējas īstenot šādu darbību;

6. uzskata, ka lielāks tiešsaistes 
informācijas portāls un labāka informētība 
par atbalsta shēmām, visticamāk, būtiski 
palielinās to ES MVU skaitu, kuri veic 
starptautisku darbību, vēl jo vairāk tad, ja 
šie elementi tiks papildināti ar stratēģiju, 
kas ir vērsta uz tiem MVU, kuri vēl nav 
apzinājušies savas iespējas īstenot šādu 
darbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu 
uzņēmējdarbības iespējas, un ka tajā nav 
ierosināts sniegt valdības atzītajiem MVU 
ieteikumus par starptautiskās darbības 
veicināšanu; uzskata, ka ES būtu 
jāatbalsta iniciatīvas, lai stratēģiski 
svarīgās nozarēs attīstītu MVU proaktīvā 
veidā, īpaši attiecībā uz ražošanas 
darbībām ar augstu pievienoto vērtību, 
kas sniedz konkurētspējas priekšrocību 
salīdzinājumā ar jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas 
tirgus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu 
uzņēmējdarbības iespējas, un ka tajā nav 
ierosināts sniegt valdības atzītajiem MVU 
ieteikumus par starptautiskās darbības 
veicināšanu; uzskata, ka ES būtu 
jāatbalsta iniciatīvas, lai stratēģiski 
svarīgās nozarēs attīstītu MVU proaktīvā
veidā, īpaši attiecībā uz ražošanas 
darbībām ar augstu pievienoto vērtību, 
kas sniedz konkurētspējas priekšrocību 
salīdzinājumā ar jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus;

7. uzskata, ka ES, vienojoties ar 
dalībvalstīm, būtu jāveicina stimulējošas 
darbības galvenokārt stratēģiski svarīgās 
nozarēs un attiecībā uz tehnoloģiski 
attīstītākajiem ražotājiem, lai stiprinātu 
Eiropas konkurētspēju; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus;



AM\901371LV.doc 11/31 PE489.401v01-00

LV

Or. it

Grozījums Nr. 18
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu uzņēmējdarbības 
iespējas, un ka tajā nav ierosināts sniegt 
valdības atzītajiem MVU ieteikumus par 
starptautiskās darbības veicināšanu; 
uzskata, ka ES būtu jāatbalsta iniciatīvas, 
lai stratēģiski svarīgās nozarēs attīstītu
MVU proaktīvā veidā, īpaši attiecībā uz 
ražošanas darbībām ar augstu pievienoto 
vērtību, kas sniedz konkurētspējas 
priekšrocību salīdzinājumā ar jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus;

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
pietiekami aplūkotas grūtības, ar kurām 
MVU saskaras, nosakot ārvalstu 
uzņēmējdarbības iespējas; uzskata, ka 
steidzami ir jāpieņem holistiska stratēģija, 
sniedzot konkrētus ieteikumus par to, kādā 
veidā veicināt MVU starptautisko 
darbību; uzskata, ka ES būtu jāveicina un 
jāatbalsta centieni stratēģiski svarīgās 
nozarēs attīstīt MVU proaktīvā veidā, īpaši 
attiecībā uz ražošanas darbībām ar augstu 
pievienoto vērtību, kas sniedz 
konkurētspējas priekšrocību salīdzinājumā 
ar jaunajām tirgus ekonomikas valstīm un 
augstas kvalitātes darbavietas Eiropas 
iedzīvotājiem; tāpēc uzsver vajadzību 
noteikt perspektīvus nišas tirgus un sekmēt 
to attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu 
uzņēmējdarbības iespējas, un ka tajā nav 
ierosināts sniegt valdības atzītajiem MVU 

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, rodot ārvalstu uzņēmējdarbības 
iespējas, un ka tajā nav ierosināts sniegt 
valdības atzītajiem MVU ieteikumus par 
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ieteikumus par starptautiskās darbības 
veicināšanu; uzskata, ka ES būtu jāatbalsta 
iniciatīvas, lai stratēģiski svarīgās nozarēs 
attīstītu MVU proaktīvā veidā, īpaši 
attiecībā uz ražošanas darbībām ar augstu 
pievienoto vērtību, kas sniedz 
konkurētspējas priekšrocību salīdzinājumā 
ar jaunajām tirgus ekonomikas valstīm; 
tāpēc uzsver vajadzību noteikt perspektīvus 
nišas tirgus;

starptautiskās darbības veicināšanu; 
uzskata, ka ES būtu jāatbalsta centieni
stratēģiski svarīgās nozarēs attīstīt MVU 
proaktīvā veidā, īpaši attiecībā uz 
ražošanas darbībām ar augstu pievienoto 
vērtību, kas sniedz konkurētspējas 
priekšrocību salīdzinājumā ar jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus
un veicināt labas prakses apmaiņu 
saskaņā ar Mazo un vidējo uzņēmumu 
hartu;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Elisabeth Köstinger

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu uzņēmējdarbības 
iespējas, un ka tajā nav ierosināts sniegt 
valdības atzītajiem MVU ieteikumus par 
starptautiskās darbības veicināšanu; 
uzskata, ka ES būtu jāatbalsta iniciatīvas, 
lai stratēģiski svarīgās nozarēs attīstītu
MVU proaktīvā veidā, īpaši attiecībā uz 
ražošanas darbībām ar augstu pievienoto 
vērtību, kas sniedz konkurētspējas 
priekšrocību salīdzinājumā ar jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus;

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu uzņēmējdarbības 
iespējas, un ka tajā nav ierosināts sniegt 
valdības atzītajiem MVU ieteikumus par 
starptautiskās darbības veicināšanu; 
uzskata, ka ES būtu jāatbalsta centieni 
stratēģiski svarīgās nozarēs attīstīt MVU 
proaktīvā veidā, pievienojot vērtību 
pašreizējām iniciatīvām, īpaši attiecībā uz 
ražošanas darbībām ar augstu pievienoto 
vērtību, kas sniedz konkurētspējas 
priekšrocību salīdzinājumā ar jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Silvana Koch-Mehrin
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu uzņēmējdarbības 
iespējas, un ka tajā nav ierosināts sniegt 
valdības atzītajiem MVU ieteikumus par 
starptautiskās darbības veicināšanu; 
uzskata, ka ES būtu jāatbalsta iniciatīvas, 
lai stratēģiski svarīgās nozarēs attīstītu
MVU proaktīvā veidā, īpaši attiecībā uz 
ražošanas darbībām ar augstu pievienoto 
vērtību, kas sniedz konkurētspējas 
priekšrocību salīdzinājumā ar jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus;

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav 
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu uzņēmējdarbības 
iespējas, un ka tajā nav ierosināts sniegt 
MVU ieteikumus par starptautiskās 
darbības veicināšanu; uzskata, ka ES būtu 
jāatbalsta centieni stratēģiski svarīgās 
nozarēs attīstīt MVU proaktīvā veidā, īpaši 
attiecībā uz ražošanas darbībām ar augstu 
pievienoto vērtību, kas sniedz 
konkurētspējas priekšrocību salīdzinājumā 
ar jaunajām tirgus ekonomikas valstīm; 
tāpēc uzsver vajadzību noteikt perspektīvus 
nišas tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka paziņojumā nav
aplūkotas grūtības, ar kurām MVU 
saskaras, nosakot ārvalstu uzņēmējdarbības 
iespējas, un ka tajā nav ierosināts sniegt 
valdības atzītajiem MVU ieteikumus par 
starptautiskās darbības veicināšanu; 
uzskata, ka ES būtu jāatbalsta iniciatīvas, 
lai stratēģiski svarīgās nozarēs attīstītu
MVU proaktīvā veidā, īpaši attiecībā uz 
ražošanas darbībām ar augstu pievienoto 
vērtību, kas sniedz konkurētspējas 
priekšrocību salīdzinājumā ar jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus;

7. uzskata, ka, lai gan paziņojumā ir 
vērojami centieni aplūkot grūtības, ar 
kurām MVU saskaras, nosakot ārvalstu 
uzņēmējdarbības iespējas, tajā nav 
pietiekami uzsvērts tas, ka potenciāla 
valsts rīcība, par kuru dalībvalstis varētu 
uzņemties atbildību, būtu sniegt valdības 
atzītajiem MVU vadlīnijas un ieteikumus 
par starptautiskās darbības veicināšanu; 
uzskata, ka ES būtu jāatbalsta centieni 
stratēģiski svarīgās nozarēs attīstīt MVU 
proaktīvā veidā, īpaši attiecībā uz 
ražošanas darbībām ar augstu pievienoto 
vērtību, kas sniedz konkurētspējas 
priekšrocību salīdzinājumā ar jaunajām 
tirgus ekonomikas valstīm; tāpēc uzsver 
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vajadzību noteikt perspektīvus nišas tirgus, 
kā iestrāde citos ES politikas dokumentos, 
piemēram, Svarīgu pamattehnoloģiju 
jautājumu augsta līmeņa grupas 
ziņojumā, ir jau sākta;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina dalībvalstis vietējā līmenī 
izveidot vienotus eksporta palīdzības 
dienestus, vadot tos sadarbībā ar 
uzņēmumiem, lai MVU pārstāvji savā 
valodā un tūlītējai izmantošanai var saņemt 
informāciju par eksporta iespējām, 
šķēršļiem un konkurentiem trešo valstu 
tirgos;

8. mudina dalībvalstis vietējā līmenī 
izveidot vienotu eksporta palīdzības 
dienestu tīklu, vadot tos sadarbībā ar 
uzņēmumiem, tirdzniecības palātām, 
universitātēm un citiem ieinteresētajiem 
dalībniekiem, lai MVU var būt tikai viens 
viegli atpazīstams pārstāvis un tas savā 
valodā un tūlītējai izmantošanai var saņemt 
personīgas konsultācijas un ekonomiskās 
analīzes par ārzemju tirgiem, informāciju 
par eksporta iespējām, tirdzniecības 
šķēršļiem un konkurentiem trešo valstu 
tirgos;

Or. it

Grozījums Nr. 24
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina dalībvalstis vietējā līmenī 
izveidot vienotus eksporta palīdzības 
dienestus, vadot tos sadarbībā ar 
uzņēmumiem, lai MVU pārstāvji savā

8. mudina dalībvalstis vietējā līmenī 
izveidot vienotus eksporta palīdzības 
dienestus, vadot tos sadarbībā ar 
uzņēmumiem, lai MVU pārstāvji savā 
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valodā un tūlītējai izmantošanai var saņemt 
informāciju par eksporta iespējām, 
šķēršļiem un konkurentiem trešo valstu 
tirgos;

valodā un tūlītējai izmantošanai var saņemt 
informāciju par eksporta iespējām, 
pastāvošajiem tirdzniecības šķēršļiem (gan 
tarifu, gan beztarifu šķēršļiem), 
ieguldījumu aizsardzību, spēkā esošajiem 
strīdu arbitrāžas noteikumiem un 
konkurentiem trešo valstu tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina dalībvalstis vietējā līmenī 
izveidot vienotus eksporta palīdzības 
dienestus, vadot tos sadarbībā ar 
uzņēmumiem, lai MVU pārstāvji savā 
valodā un tūlītējai izmantošanai var saņemt 
informāciju par eksporta iespējām, 
šķēršļiem un konkurentiem trešo valstu 
tirgos;

8. mudina dalībvalstis vietējā līmenī 
izveidot vienotus eksporta palīdzības 
dienestus, vadot tos sadarbībā ar 
uzņēmumiem un to pārstāvniecībām 
(tirdzniecības kamerām, amatniecības 
kamerām u. c.), lai MVU pārstāvji savā 
valodā un tūlītējai izmantošanai var saņemt 
informāciju par eksporta iespējām, 
administratīvajiem pasākumiem, 
šķēršļiem un konkurentiem trešo valstu 
tirgos;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. mudina dalībvalstis vietējā līmenī 
izveidot vienotus eksporta palīdzības 
dienestus, vadot tos sadarbībā ar 
uzņēmumiem, lai MVU pārstāvji savā 

8. mudina dalībvalstis vietējā un reģionālā 
līmenī izveidot vienotus eksporta 
palīdzības dienestus, vadot tos sadarbībā ar 
uzņēmumiem, lai MVU pārstāvji savā 
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valodā un tūlītējai izmantošanai var saņemt 
informāciju par eksporta iespējām, 
šķēršļiem un konkurentiem trešo valstu 
tirgos;

valodā un tūlītējai izmantošanai var saņemt 
informāciju par palīdzību, eksporta 
iespējām, šķēršļiem un konkurentiem trešo 
valstu tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. iesaka vairāk informācijas novirzīt uz 
mazajiem un mikrouzņēmumiem — MVU 
grupu, kura ir vismazāk informēta par 
savām eksporta iespējām un par 
ieguvumiem, ko tiem sniegtu starptautiskā 
darbība;

9. iesaka vairāk informācijas novirzīt uz 
mazajiem un mikrouzņēmumiem — MVU 
grupu, kura starptautiskā mērogā ir 
visneaktīvākā un ir vismazāk informēta 
par savām eksporta iespējām un par 
ieguvumiem, ko tiem sniegtu starptautiskā 
darbība;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka paziņojumā būtu jānorāda 
nozaru atšķirības, jo tādu MVU 
starptautiskā darbība, kuri sniedz 
pakalpojumus, būtiski atšķiras no to MVU 
starptautiskās darbības, kas nodarbojas ar 
ražošanu; norāda, ka daudziem MVU, kas 
sniedz pakalpojumus un kuri turklāt ir 
lielākā daļa no MVU, bieži vien nav 
jāsasniedz noteikts apmērs eksporta 
sākšanai, turklāt šādi uzņēmumi 
galvenokārt gūtu labumu no atklātākiem 
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noteikumiem un piekļuves IKT mērķa 
valstīs, turpretī MVU, kas nodarbojas ar 
ražošanu, gūtu labumu no labākiem 
apstākļiem pārvadājumu loģistikā un 
tirdzniecības veicināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b atzīmē, ka lielākā daļa valsts politikas 
virzienu ES MVU starptautiskās darbības 
atbalstam ir vērsti uz ražošanu, un tāpēc 
ierosina pielāgot tos, ņemot vērā to MVU 
atšķirīgās vajadzības, kuri sniedz 
pakalpojumus; īpaši atbalsta MVU 
tirdzniecības atbalsta programmu 
minimālā apmēra prasību pārdomāšanu, 
jo tās parasti bijušas balstītas uz to MVU 
eksporta modeli, kuri nodarbojas ar 
rūpniecību, jo šajā modelī uzņēmuma 
potenciālu īstenot starptautisko darbību 
nosaka būtiska apmēra sasniegšana;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzstāj, ka instrumenti, kas tagad ir 
pieejami visiem ES uzņēmumiem, kad tie 
veic eksportu, piemēram, tirgus 
pieejamības datubāze un eksporta 

10. uzstāj, ka instrumenti, kas tagad ir 
pieejami visiem ES uzņēmumiem, kad tie 
veic eksportu, piemēram, tirgus 
pieejamības datubāze un eksporta 
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palīdzības dienests, būtu jāpielāgo MVU 
vajadzībām; atzinīgi vērtē MVU paredzēta 
palīdzības dienesta ieviešanu, lai risinātu 
jautājumus attiecībā uz tirdzniecības 
aizsardzības instrumentiem (MVU TAI 
palīdzības dienests);

palīdzības dienests, būtu jāpielāgo MVU 
vajadzībām; atzinīgi vērtē MVU paredzēta 
palīdzības dienesta ieviešanu, lai risinātu 
jautājumus attiecībā uz tirdzniecības 
aizsardzības instrumentiem (MVU TAI 
palīdzības dienests); iesaka panākt lielāku 
saskaņotību starp dažādām Eiropas MVU 
atbalsta struktūrām trešās valstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Jan Zahradil

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu, ka paziņojumā nav 
paredzēti ES līmeņa risinājumi, lai 
palīdzētu MVU pārvarēt apgrozāmā 
kapitāla trūkuma problēmu, jo īpaši 
attiecībā uz kapitālu, kas vajadzīgs, lai 
veiktu sākotnējo vajadzīgo ieguldījumu un 
sāktu finansēt eksportu;

11. uzskata, ka ES kopējā tirdzniecības 
politikā būtu jāizstrādā un jāievieš 
praktiski un izmaksu ziņā lietderīgi 
risinājumi, lai palīdzētu MVU pārvarēt 
apgrozāmā kapitāla trūkuma problēmu, jo 
īpaši attiecībā uz kapitālu, kas vajadzīgs, 
lai veiktu sākotnējo vajadzīgo ieguldījumu 
un sāktu finansēt eksportu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pauž nožēlu, ka paziņojumā nav 
paredzēti ES līmeņa risinājumi, lai 
palīdzētu MVU pārvarēt apgrozāmā 
kapitāla trūkuma problēmu, jo īpaši 
attiecībā uz kapitālu, kas vajadzīgs, lai 
veiktu sākotnējo vajadzīgo ieguldījumu un 

11. pauž nožēlu, ka paziņojumā nav 
paredzēti risinājumi, lai palīdzētu MVU 
pārvarēt apgrozāmā kapitāla trūkuma 
problēmu, jo īpaši attiecībā uz kapitālu, kas 
vajadzīgs, lai veiktu sākotnējo vajadzīgo 
ieguldījumu un sāktu finansēt eksportu, un 
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sāktu finansēt eksportu; tas varētu izpausties kā ES risinājumi, ja, 
sadalot sīkāk, tiktu konstatēta tā vajadzība 
un pamatotība;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Elisabeth Köstinger

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka trešo valstu tirgos ir 
vajadzīgi ES līmeņa pakalpojumi MVU; 
mudina īstenot ekspertu sadarbību gan 
valsts, gan privātajā jomā, tostarp ES tirgus 
pieejamības nodrošināšanas grupu vidū; 
piekrīt, ka mazāko un jaunāko dalībvalstu 
MVU atrodas nelabvēlīgākā situācijā, jo 
dažos trešo valstu tirgos tie var izjust 
pietiekamas diplomātiskās pārstāvības vai 
pieredzējušu partneru, vai abu šo elementu 
trūkumu;

12. uzskata, ka trešo valstu tirgos ir 
vajadzīgas ES iniciatīvas, kad tiek 
konstatēta pievienotā vērtība vai tirgus 
nepilnības; mudina īstenot ekspertu 
sadarbību gan valsts, gan privātajā jomā, 
tostarp ES tirgus pieejamības 
nodrošināšanas grupu vidū; piekrīt, ka
dažu mazāko un jaunāko dalībvalstu MVU 
saskaras ar konkrētām problēmām, jo 
dažos trešo valstu tirgos tie var izjust 
pietiekamas diplomātiskās pārstāvības vai 
pieredzējušu partneru, vai abu šo elementu 
trūkumu; uzsver, ka, atlases kārtībā 
nodrošinot tiešas vai netiešas subsīdijas 
atbilstoši uzņēmuma izcelsmei, šīm ES 
iniciatīvām tomēr nav jābūt pretrunā 
dažādu dalībvalstu atsevišķu uzņēmumu 
savstarpējai konkurencei trešo valstu 
tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Silvana Koch-Mehrin

Atzinuma projekts
12. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka trešo valstu tirgos ir 
vajadzīgi ES līmeņa pakalpojumi MVU; 
mudina īstenot ekspertu sadarbību gan 
valsts, gan privātajā jomā, tostarp ES tirgus 
pieejamības nodrošināšanas grupu vidū; 
piekrīt, ka mazāko un jaunāko dalībvalstu 
MVU atrodas nelabvēlīgākā situācijā, jo 
dažos trešo valstu tirgos tie var izjust 
pietiekamas diplomātiskās pārstāvības vai 
pieredzējušu partneru, vai abu šo elementu 
trūkumu;

12. uzskata, ka, vienlaikus efektīvi 
izmantojot pašreizējās valstu struktūras, 
trešo valstu tirgos ir vajadzīgi ES līmeņa 
pakalpojumi MVU; mudina īstenot 
ekspertu sadarbību gan valsts, gan privātajā 
jomā, tostarp ES tirgus pieejamības 
nodrošināšanas grupu vidū; piekrīt, ka 
mazāko un jaunāko dalībvalstu MVU 
atrodas nelabvēlīgākā situācijā, jo dažos 
trešo valstu tirgos tie var izjust pietiekamas 
diplomātiskās pārstāvības vai pieredzējušu 
partneru, vai abu šo elementu trūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a uzskata, ka jāpārorganizē un 
jāstiprina pakalpojumu un iespēju tīkls, 
kas tiek piedāvāts MVU ārzemju tirgos, 
kuri tiek uzskatīti par prioritāriem un 
visvairāk aizsargātiem; cer, ka tiks 
izveidoti ad hoc biroji ES delegācijās, kas 
var sniegt speciālistu palīdzību attiecībā 
uz specifiku un pastāvošajām problēmām 
minētajās valstīs (intelektuālā īpašuma 
ievērošanas tiesības, pastāvošie netarifu 
šķēršļi, vietējās tiesību normas, 
reglamentējošie standarti, sertificēšana...), 
nodrošināt juridisko aizsardzību un 
veicināt kontaktu un tīklu izveidošanu 
starp Eiropas MVU un eksporta 
konsorciju izveidošanu trešās valstīs;

Or. it



AM\901371LV.doc 21/31 PE489.401v01-00

LV

Grozījums Nr. 36
Elisabeth Köstinger

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a uzsver, ka MVU starptautiskā 
darbība ir process un, lai darbība būtu 
sekmīga, atbalsta dienesti vietējā līmenī, 
nevis tikai trešo valstu tirgos, ir jau 
patlaban nepieciešami jo īpaši MVU; 
atzīst, ka trešo valstu tirgos būtisku 
vērtību šim procesam var pievienot, 
piemēram, vienotais ES lobijs, 
tirdzniecības politika un tirgus piekļuves 
pasākumi, kā arī papildu programmas, ja 
tiek konstatētas tirgus nepilnības;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. iesaka paplašināt ES MVU centrus un 
nodrošināt tos ar vienotiem palīdzības 
dienestiem, kas ir pielāgoti vajadzībām, un 
izvietot tos to vietu tuvumā, kur MVU 
faktiski sāk savu darbību un kur tie sniedz 
pievienoto vērtību palīdzības dienestiem, 
kas dalībvalstīs jau darbojas;

13. iesaka paplašināt ES MVU centrus un 
nodrošināt tos ar vienotām vienas pieturas 
aģentūrām ar vienotu uzņēmuma 
atbildīgo administratīvo pārstāvi, kas to 
atbalstītu, informētu par tā tiesībām un 
brīdinātu par sodu sistēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. iesaka paplašināt ES MVU centrus un 
nodrošināt tos ar vienotiem palīdzības 
dienestiem, kas ir pielāgoti vajadzībām, un 
izvietot tos to vietu tuvumā, kur MVU 
faktiski sāk savu darbību un kur tie sniedz 
pievienoto vērtību palīdzības dienestiem, 
kas dalībvalstīs jau darbojas;

13. iesaka, īstenojot jaunas ES iniciatīvas 
trešās valstīs, nodrošināt vienotus 
palīdzības dienestus, kas ir pielāgoti 
vajadzībām un atrodas to vietu tuvumā, 
kur MVU faktiski darbojas; šīm ES 
iniciatīvām vajadzētu būt tādām, kuras 
sniedz pievienoto vērtību līdzīgām 
dalībvalstu iniciatīvām, kas trešās valstīs 
jau darbojas, un tāpēc tām ir cieši 
jāsadarbojas ar dalībvalstu palīdzības 
dienestiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Elisabeth Köstinger

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. iesaka paplašināt ES MVU centrus un
nodrošināt tos ar vienotiem palīdzības 
dienestiem, kas ir pielāgoti vajadzībām, 
un izvietot tos to vietu tuvumā, kur MVU 
faktiski sāk savu darbību un kur tie sniedz 
pievienoto vērtību palīdzības dienestiem, 
kas dalībvalstīs jau darbojas;

13. iesaka, pirms jebkuras jaunas ES 
iniciatīvas ieviešanas, novērtēt pašreizējos
ES MVU centrus, pārbaudot to darbības 
efektivitāti un efektīgumu, kā arī 
atbilstību pamatprincipiem; mudina 
izvietot visus ES palīdzības dienestus to 
vietu tuvumā, kur MVU faktiski sāk savu 
darbību un kur tie sniedz pievienoto 
vērtību palīdzības dienestiem, kas 
dalībvalstīs jau darbojas;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Gianluca Susta
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Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. aicina precīzāk definēt MVU 
prioritāros tirgus, balstoties uz ES 
tirdzniecības sarunu plānu; uzskata, ka 
galvenie kritēriji prioritāro tirgu saraksta 
sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un 
trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; 
iesaka sarakstā iekļaut ES kaimiņvalstis, 
jo lielākā daļa MVU sākotnēji eksporta 
darbības adresē tirdzniecības partneriem 
kaimiņvalstīs, piemēram, Moldovas 
Republikā un valstīs Rietumbalkānos, 
piemēram, Serbijā, kas nesen tika atzīta 
par ES kandidātvalsti;

14. aicina precīzāk definēt MVU 
prioritāros tirgus, balstoties uz ES 
tirdzniecības sarunu plānu; uzskata, ka 
galvenie kritēriji prioritāro tirgu saraksta 
sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un 
trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; 
norāda uz robežvalstu un ES 
kandidātvalstu tirgiem, īpaši 
Rietumbalkānos un Vidusjūras apgabalā, 
kas ir prioritāri tirgi, kuros MVU var būt 
īpaši nozīmīga loma reģionu izaugsmē un 
stabilitātē;

Or. it

Grozījums Nr. 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. aicina precīzāk definēt MVU 
prioritāros tirgus, balstoties uz ES 
tirdzniecības sarunu plānu; uzskata, ka 
galvenie kritēriji prioritāro tirgu saraksta 
sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un 
trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; 
iesaka sarakstā iekļaut ES kaimiņvalstis, jo 
lielākā daļa MVU sākotnēji eksporta 
darbības adresē tirdzniecības partneriem 
kaimiņvalstīs, piemēram, Moldovas 
Republikā un valstīs Rietumbalkānos, 
piemēram, Serbijā, kas nesen tika atzīta 
par ES kandidātvalsti;

14. aicina precīzāk definēt MVU 
prioritāros tirgus, balstoties uz ES 
tirdzniecības sarunu plānu; uzskata, ka 
galvenie kritēriji prioritāro tirgu saraksta 
sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un 
trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; 
iesaka sarakstā iekļaut ES kaimiņvalstis, jo 
lielākā daļa MVU sākotnēji eksporta 
darbības adresē tirdzniecības partneriem 
kaimiņvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Silvana Koch-Mehrin

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. aicina precīzāk definēt MVU 
prioritāros tirgus, balstoties uz ES 
tirdzniecības sarunu plānu; uzskata, ka 
galvenie kritēriji prioritāro tirgu saraksta 
sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un 
trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; 
iesaka sarakstā iekļaut ES kaimiņvalstis, jo 
lielākā daļa MVU sākotnēji eksporta 
darbības adresē tirdzniecības partneriem 
kaimiņvalstīs, piemēram, Moldovas 
Republikā un valstīs Rietumbalkānos, 
piemēram, Serbijā, kas nesen tika atzīta 
par ES kandidātvalsti;

14. aicina precīzāk definēt MVU 
prioritāros tirgus, balstoties uz ES 
tirdzniecības sarunu plānu; uzskata, ka 
galvenie kritēriji prioritāro tirgu saraksta 
sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un 
trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; 
iesaka sarakstā iekļaut ES kaimiņvalstis, jo 
lielākā daļa MVU sākotnēji eksporta 
darbības adresē tirdzniecības partneriem 
kaimiņvalstīs, īpaši tās, kurām piešķirts 
ES kandidātvalsts statuss;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. aicina precīzāk definēt MVU 
prioritāros tirgus, balstoties uz ES 
tirdzniecības sarunu plānu; uzskata, ka 
galvenie kritēriji prioritāro tirgu saraksta 
sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un 
trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; 
iesaka sarakstā iekļaut ES kaimiņvalstis, jo 
lielākā daļa MVU sākotnēji eksporta 
darbības adresē tirdzniecības partneriem 
kaimiņvalstīs, piemēram, Moldovas 
Republikā un valstīs Rietumbalkānos, 
piemēram, Serbijā, kas nesen tika atzīta par 
ES kandidātvalsti;

14. aicina precīzāk definēt MVU 
prioritāros tirgus, balstoties uz ES 
tirdzniecības sarunu plānu; atgādina, ka 
prioritārajos tirgos, protams, jāiekļauj 
tirgi ar augstu izaugsmi, piemēram, 
BRIC valstis, tomēr jāņem vērā arī MVU 
izpratne par starptautiskās darbības 
iespējām attīstītajās valstīs un kaimiņu 
reģionos; tāpēc uzskata, ka galvenie 
kritēriji prioritāro tirgu saraksta 
sagatavošanai ir mērķa tirgu izaugsme un 
trūkumi pastāvošajās atbalsta struktūrās; 
iesaka sarakstā iekļaut ES kaimiņvalstis, jo 
lielākā daļa MVU sākotnēji eksporta 
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darbības adresē tirdzniecības partneriem 
kaimiņvalstīs, piemēram, Moldovas 
Republikā un valstīs Rietumbalkānos, 
piemēram, Serbijā, kas nesen tika atzīta par 
ES kandidātvalsti;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. mudina Komisiju nodrošināt, lai 
tirdzniecības sarunās tiktu atspoguļotas 
MVU konkrētās vajadzības un intereses; 
atbalsta daudzpusējās sistēmas reformu, 
lai MVU iesaistītu PTO un nodrošinātu
MVU ātrāku strīdu arbitrāžu un 
izšķiršanu;

15. mudina Komisiju uzsākt likumdošanas 
iniciatīvas, lai stiprinātu Eiropas 
ražošanas sistēmas konkurētspēju, 
orientējot to uz centralizāciju, kas ietver
MVU darbības. Liek Komisijai pašai 
uzsākt papildu iniciatīvas PTO, lai MVU 
aizsardzība pasaules tirgos būtu arvien 
efektīvāka un nodrošinātāka;

Or. it

Grozījums Nr. 45
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. mudina Komisiju nodrošināt, lai 
tirdzniecības sarunās tiktu atspoguļotas 
MVU konkrētās vajadzības un intereses; 
atbalsta daudzpusējās sistēmas reformu, lai 
MVU iesaistītu PTO un nodrošinātu MVU 
ātrāku strīdu arbitrāžu un izšķiršanu;

15. mudina Komisiju nodrošināt, lai 
tirdzniecības sarunās tiktu atspoguļotas 
MVU konkrētās vajadzības un intereses; 
konstatē, ka tas ietvertu arī to sarunu 
jomu noteikšanu, kurās problēmas MVU 
skar vairāk nekā citas uzņēmumu 
kategorijas, un tās būtu jārisina arī vedot 
sarunas par tirdzniecības nolīgumiem ar 
trešām valstīm; atbalsta daudzpusējās 
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sistēmas reformu, lai MVU iesaistītu PTO 
un nodrošinātu MVU ātrāku strīdu 
arbitrāžu un izšķiršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a uzsver, ka visstimulējošākā 
starptautisko darbību forma MVU ir 
ieguldījumi ārvalstīs; iesaka turpmāk, kad 
ES vedīs sarunas par divpusējiem 
ieguldījumu līgumiem, ņemt vērā to, ka 
MVU ir jāgūst labums no savu ārvalstu 
tiešo ieguldījumu lielākas drošības;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a uzskata, ka ir vienlīdz svarīgi gan 
palīdzēt MVU, kuri vēlas veikt 
starptautisku darbību, gan nodrošināt 
efektīvu MVU aizsardzību pret ES 
partnervalstu negodīgu tirdzniecības 
praksi; uzskata, ka starptautiskā darbība 
un aizsardzība ir vienlīdz svarīgi 
globalizācijas procesa aspekti;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
15.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.b uzskata, ka labāka, lētāka un ātrāka 
MVU piekļuve antidempinga procedūrām 
ir risinājums, kas nodrošinātu efektīvāku 
MVU aizsardzību pret tirdzniecības 
partneru negodīgām tirdzniecības 
praksēm; aicina Komisiju, veicot ES 
tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
reformu, ņemt vērā iepriekš minētās 
bažas;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, 
lai uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma 
tiesību (IĪT) aizsardzību trešās valstīs, kā 
tas, piemēram, ar MVU IĪT palīdzības 
dienesta palīdzību ir īstenots Ķīnā;

16. izsaka nožēlu par Eiropas MVU rīcībā 
esošo līdzekļu trūkumu, lai efektīvi cīnītos 
pret intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) 
pārkāpumiem; aicina ES īstenot konkrētas 
iniciatīvas, lai uzlabotu MVU intelektuālo 
īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzību trešās 
valstīs, kā tas, piemēram, ar MVU IĪT 
palīdzības dienesta palīdzību ir īstenots 
Ķīnā; izsaka vēlēšanos, lai lielās topošās 
ekonomikas turpinātu savos valsts tiesību 
aktos transponēt spēkā esošās 
starptautiskās tiesības IĪT aizsardzības 
jomā, īpaši cīņas pret viltošanu un 
pirātismu jomā; aicina Komisiju un 
dalībvalstis izveidot palielinātu muitas 
sadarbību ES un ar trešām valstīm 
attiecībā uz viltotu preču konfiscēšanu, kā 
arī vienkāršot muitas procedūras;
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Or. fr

Grozījums Nr. 50
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, 
lai uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma 
tiesību (IĪT) aizsardzību trešās valstīs, kā 
tas, piemēram, ar MVU IĪT palīdzības 
dienesta palīdzību ir īstenots Ķīnā;

16. aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, 
lai uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma 
tiesību (IĪT) aizsardzību trešās valstīs, kā 
tas, piemēram, ar MVU IĪT palīdzības 
dienesta palīdzību ir īstenots Ķīnā; un 
mudina Komisiju izveidot līdzīgus 
instrumentus arī citos prioritārajos tirgos;

Or. it

Grozījums Nr. 51
Elisabeth Köstinger

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, 
lai uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma 
tiesību (IĪT) aizsardzību trešās valstīs, kā 
tas, piemēram, ar MVU IĪT palīdzības 
dienesta palīdzību ir īstenots Ķīnā;

16. aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, 
lai uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma 
tiesību (IĪT) aizsardzību trešās valstīs; 
tāpēc MVU IĪT palīdzības dienests Ķīnā 
varētu kalpot kā paraugs, ja, veicot 
novērtēšanu, to pienācīgi optimizētu;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
16. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

16. aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, 
lai uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma 
tiesību (IĪT) aizsardzību trešās valstīs, kā 
tas, piemēram, ar MVU IĪT palīdzības 
dienesta palīdzību ir īstenots Ķīnā;

16. aicina ES īstenot konkrētas iniciatīvas, 
lai uzlabotu MVU intelektuālo īpašuma 
tiesību (IĪT) aizsardzību trešās valstīs, kā 
tas, piemēram, ar MVU IĪT palīdzības 
dienesta palīdzību ir īstenots Ķīnā, kas 
patlaban eksperimentālās testēšanas 
ietvaros tiek paplašināts attiecībā uz 
vairākām ASEAN un Dienvidamerikas
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Marielle de Sarnez

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. sagaida, ka Komisija uzņemsies 
iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka ES MVU var 
izmantot piekļuvi valsts iepirkumam trešo 
valstu tirgū vienlīdzīgos apstākļos ar citiem 
uzņēmumiem;

17. sagaida, ka Komisija uzņemsies 
iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka ES MVU var 
izmantot piekļuvi valsts iepirkumam trešo 
valstu tirgū vienlīdzīgos apstākļos ar citiem 
uzņēmumiem; pieprasa, lai ES attīstītu 
vienotu un vērienīgu rūpniecības politiku, 
kas pamatojas uz pētniecības un inovāciju 
veicināšanu, saņemot tādu inovatīvu 
finansējumu kā projektu obligācijas un 
atbalstot MVU attīstību, īpaši, izmantojot 
piekļuvi valsts iepirkumiem, lai saglabātu 
savu konkurētspēju attiecībā pret jauniem 
rūpniecības un pētniecības galvenajiem 
dalībniekiem; aicina ES palielināt 
Eiropas ražojumu vērtību, sniedzot 
patērētājiem informāciju par labāku 
kvalitāti, īpaši pieņemot regulu „izcelsmes 
vietas zīme” par ES importēto produktu 
izcelsmes valsts norādi;

Or. fr
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Grozījums Nr. 54
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. sagaida, ka Komisija uzņemsies 
iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka ES MVU var 
izmantot piekļuvi valsts iepirkumam trešo 
valstu tirgū vienlīdzīgos apstākļos ar citiem 
uzņēmumiem;

17. sagaida, ka Komisija uzņemsies 
iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka ES MVU var 
izmantot piekļuvi valsts iepirkumam trešo 
valstu tirgū vienlīdzīgos apstākļos ar citiem 
uzņēmumiem; pauž cerību, ka nesen 
publicētais priekšlikums regulai par ES 
valsts iepirkuma tirgu veicinās 
savstarpīgumu atklātībā, kas labvēlīgi 
ietekmētu ES MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a atgādina, ka starptautiskā sadarbība 
noteikumu un standartu jomā ļoti 
labvēlīgi ietekmē MVU starptautisko 
darbību, jo likvidē daļu to sākotnējo 
izmaksu, kas šiem uzņēmumiem jāsedz, 
lai varētu pārdot preces vai pakalpojumus 
trešo valstu tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Yannick Jadot

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

17.a uzskata, ka valsts iepirkums ir 
efektīvs valsts politikas instruments, īpaši 
vietējā līmenī, ko var izmantot, lai 
veicinātu pašmāju MVU tehnisko 
inovāciju kapacitāti un izaugsmi līdz 
tādam līmenim, kas tiem ļautu iesaistīties 
starptautiskā darbībā; aicina Komisiju ES 
iepirkuma noteikumu reformā saglabāt 
pašreizējos sliekšņu līmeņus un 
ilgtspējīguma kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. atzinīgi vērtē iniciatīvas ar mērķi 
veicināt divpusējos brīvās tirdzniecības 
nolīgumos paredzēto uzņēmumu sadarbību; 
atgādina, ka problēmas saistībā ar 
iespējamo klientu atrašanu ārvalstīs un 
sazināšanos ar tiem, kā arī uzticamu 
piegāžu ķēžu izveidošanu rada lielus 
šķēršļus tiem MVU, kuri vēlas iekļūt 
eksporta tirgos.

18. atzinīgi vērtē iniciatīvas ar mērķi 
veicināt divpusējos brīvās tirdzniecības 
nolīgumos paredzēto uzņēmumu sadarbību; 
atgādina, ka problēmas saistībā ar 
iespējamo klientu atrašanu ārvalstīs un 
sazināšanos ar tiem, kā arī uzticamu 
piegāžu ķēžu izveidošanu rada lielus 
šķēršļus tiem MVU, kuri vēlas iekļūt 
eksporta tirgos, kā arī atgādina, ka mazie 
uzņēmumi un mikrouzņēmumi īpaši 
paļaujas uz starpnieku darbību attiecībā 
uz preču tirdzniecību ārvalstīs.

Or. en


