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Grozījums Nr. 78
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programmu (2014.–
2020. gadam) (Dokuments attiecas uz 
EEZ)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido 
programmu „Ekonomiskais līdzsvars 
uzņēmējdarbības vidē — mikrouzņēmumu
un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība” 
(2014.–2020. gadam) (Dokuments attiecas 
uz EEZ)

Or. pt

Grozījums Nr. 79
Inês Cristina Zuber

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

(1) Stratēģija „Eiropa 2020”, ko Komisija 
ar nepārprotamu atbalstu no Eiropas 
galvenajām uzņēmējdarbības 
konfederācijām pieņēma 2010. gada 
martā, izklāstot to paziņojumā „Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”, Eiropas Savienībai līdz šim ir 
bijis galvenais instruments sabiedrisko 
pakalpojumu liberalizācijas un 
privatizācijas, kā arī elastīgāku un 
pielāgoties spējīgāku darba tirgu 
veicināšanai, algu ierobežošanai un 
lielākās daļas sociālās drošības sistēmu, 
tostarp pensiju sistēmu un valstu veselības 
aprūpes sistēmu atvēršanai privātām 
interesēm.
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sasniedzot augstu nodarbinātības līmeni, 
nodrošinot energoefektīvu, resursefektīvu 
un pret klimata pārmaiņām noturīgu 
ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām un 
panākot sociālo kohēziju.

Or. pt

Grozījums Nr. 80
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dažnedažādās tautsaimniecības 
nozarēs, cita starpā, piemēram, 
enerģētikas, transporta un komunikāciju 
nozarē, piemērotā liberalizācijas un 
privatizācijas politika ir izraisījusi 
monopolu veidošanos un ražošanas 
faktoru izmaksu kāpumu, tā nopietni 
ietekmējot mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MMVU) darbību. 

Or. pt

Grozījums Nr. 81
Inês Cristina Zuber

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 Savienībā izveidotu ekonomisku 
un sociālu līdzsvaru starp dažāda lieluma
uzņēmumiem, jo īpaši veicinot 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) izveidi, stabilu 
izaugsmi un noturīgu attīstību, kā arī
zināšanu sabiedrības attīstību un ar 
līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi pamatotu 
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attīstību, būtu jāizveido programma 
„Ekonomiskais līdzsvars uzņēmējdarbības 
vidē — mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu attīstība” (turpmāk 
„programma”). 

Or. pt

Grozījums Nr. 82
Amalia Sartori

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, noturīgu
konkurētspēju, atbalstītu pastāvošos MVU, 
veicinātu uzņēmējdarbības kultūru un
sekmētu MVU dibināšanu un izaugsmi, 
būtu jāizveido Uzņēmumu konkurētspējas 
un mazo un vidējo uzņēmumu programma 
(turpmāk „programma”).

Or. en

Pamatojums

Vienai no prioritātēm programmā „COSME” jābūt pastāvošo MVU atbalstam.

Grozījums Nr. 83
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

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 

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

ar līdzsvarotu ekonomikas izaugsmi 
pamatotu attīstību, būtu jāizveido 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programma (turpmāk 
„programma”).

Or. en

Grozījums Nr. 84
Konrad Szymański

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, noturīgu
konkurētspēju, veicinātu uzņēmējdarbības 
kultūru un sekmētu MVU izveidi un
izaugsmi, būtu jāizveido Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo 
uzņēmumu programma (turpmāk 
„programma”).

Or. en

Grozījums Nr. 85
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai būtu iespējams izpildīt 
programmas mērķus un atbalstītu Mazās 
uzņēmējdarbības akta īstenošanu, šīs 
programmas īstenošanai būtu jāpiešķir 
vismaz 0,5 % no 2014.–2020. gada DFS 
kopējā budžeta.

Or. en



AM\905685LV.doc 7/126 PE491.338v01-00

LV

Grozījums Nr. 86
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

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 
uzņēmumi var ilgtspējīgi attīstīties. Šis 
mērķis nav ticis sasniegts, gluži pretēji —
ir radīti šķēršļi izaugsmei, autonomijai un 
ilgtspējīgai attīstībai, jo īpaši 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) gadījumā. Ražīguma 
uzlabošana ir nozīmīgākais ilgtspējīga 
ienākumu pieauguma avots, kas savukārt 
palīdz uzlabot dzīves līmeni. 
Konkurētspēja ir atkarīga arī no uzņēmumu 
spējām pilnībā izmantot iespējas, ko radītu
ekonomiski līdzsvarotas sistēmas izveide 
Eiropas rūpniecības vidē. Tas ir īpaši 
svarīgi MMVU, kuri veido vairāk nekā 
99 % no Savienības uzņēmumiem, 
nodrošina divas no trim esošajām darba 
vietām privātajā sektorā un vairāk nekā 
80 % no jaunizveidotajām darba vietām un 
rada vairāk nekā pusi uzņēmumu radītās 
kopējās pievienotās vērtības Savienībā. 
MMVU ir nozīmīgs ekonomiskās 
izaugsmes, nodarbinātības un sociālās 
integrācijas virzītājs. 

Or. pt

Grozījums Nr. 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
8. apsvērums



PE491.338v01-00 8/126 AM\905685LV.doc

LV

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 
uzņēmumi var ilgtspējīgi attīstīties. 
Noturīga konkurētspēja ir spēja sasniegt 
un saglabāt uzņēmumu ekonomisko 
konkurētspēju saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem. 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.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma projektā iekļautais grozījums Nr. 3 mainītā redakcijā: formulējums „rūpniecības 
nozares” aizstāts ar vārdu „uzņēmumu”, lai būtu aptverti visu tautsaimniecības nozaru 
uzņēmumi.

Grozījums Nr. 88
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Paredzams, ka ar Savienības (8) Paredzams, ka ar Savienības 
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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.

konkurētspējas politiku tiks ieviesta 
institucionālā kārtība un politikas 
pasākumi, kas radīs apstākļus, kuros 
uzņēmumi var ilgtspējīgi attīstīties. 
Resursu atdeves un energoatdeves
uzlabošana ir nozīmīgākais ilgtspējīgas 
izaugsmes 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.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Komisijas paziņojumā „Virzoties uz 
ekonomikas atlabšanu ar daudzām 
jaunām darba vietām”1 ir norādīts, ka ar 
politikas pasākumiem, kas veicina pāreju 
uz videi draudzīgu ekonomiku, piemēram, 
resursu efektivitātes, energoefektivitātes 
un klimata pārmaiņu politiku, līdz 
2020. gadam varētu radīt vairāk nekā 
9 miljonus darbavietu, jo īpaši MVU 
sektorā; Komisijas pētījumā ir uzsvērts, ka 
salīdzinājumā ar daudzām citām nozarēm 
darbavietu izveide ekoloģiskās ražošanas 
nozarēs ir bijusi pozitīva visā lejupslīdes 
laikā, un tiek prognozēts, ka šī tendence 
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saglabāsies arī turpmākajos gados; 
programmā būtu jāiekļauj ES mēroga 
iniciatīvas, kas ļautu izvērst videi 
draudzīgas izaugsmes nodrošināto 
nodarbinātības potenciālu, jo īpaši 
mazajos un vidējos uzņēmumos.
_______________
1 COM(2012)0173 galīgā redakcija.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tirgus, politikas un institucionālo 
nepilnību dēļ, kuras vājina Savienības 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju, 
pēdējos gados Savienības politikas 
veidošanā ir aktualizēts konkurētspējas 
jautājums.

(9) Tirgus nepilnību un iestāžu īstenotās 
politikas nepilnību dēļ, kuras vājina 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU), konkurētspēju, jo 
tiem dienu no dienas nākas saskarties ar 
lielo uzņēmumu un ekonomisko 
grupējumu dominēšanu tirgū, pēdējos 
gados Savienības politikas veidošanā ir 
aktualizēts konkurētspējas jautājums.

Or. pt

Grozījums Nr. 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tirgus, politikas un institucionālo 
nepilnību dēļ, kuras vājina Savienības 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, konkurētspēju, 

(9) Tirgus, politikas un institucionālo 
nepilnību dēļ, kuras vājina Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši MVU, 
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pēdējos gados Savienības politikas 
veidošanā ir aktualizēts konkurētspējas 
jautājums.

kuru izveide joprojām ir saistīta ar 
pārmērīgiem administratīviem šķēršļiem, 
pēdējos gados Savienības politikas 
veidošanā ir aktualizēts konkurētspējas 
jautājums.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpēc programmai būtu jānovērš tās 
tirgus nepilnības, kas ietekmē Savienības 
ekonomikas konkurētspēju globālā mērogā 
un galvenokārt izriet no problēmām, kuras 
vājina uzņēmumu spējas konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem citur pasaulē.

(10) Tāpēc programmai būtu jānovērš tās 
tirgus nepilnības, kas ietekmē Savienības 
ekonomikas konkurētspēju globālā mērogā 
un galvenokārt izriet no problēmām, kuras 
vājina uzņēmumu spējas konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem citur pasaulē, jāveicina 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto 
prioritāšu īstenošana, piemēram, 
inovācijas, videi draudzīga ekonomika un 
jauniešu nodarbinātība, jāpiemēro 
„Mazās uzņēmējdarbības akta” principi, 
jānodrošina koordinācija ar pārējām 
Eiropas programmām, jāņem vērā MVU 
vajadzības un jāvienkāršo administratīvās 
procedūras un jāmazina administratīvie 
šķēršļi, ar ko šiem uzņēmumiem nākas 
saskarties.

Or. es

Grozījums Nr. 93
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpēc programmai būtu jānovērš tās 
tirgus nepilnības, kas ietekmē Savienības 
ekonomikas konkurētspēju globālā mērogā 
un galvenokārt izriet no problēmām, kuras 
vājina uzņēmumu spējas konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem citur pasaulē.

(10) Tāpēc programmai būtu jānovērš tās 
tirgus nepilnības, kas ietekmē Savienības 
ekonomikas konkurētspēju globālā mērogā 
un galvenokārt izriet no problēmām, kuras 
vājina uzņēmumu spējas konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem citur pasaulē. Cita starpā tās 
ir nepilnības, kas saistītas ar 
savstarpīguma neievērošanu ES un tās 
konkurentu tirgus piekļuves nosacījumos.

Or. fr

Pamatojums

ES darbībām vajadzētu būt vērstām uz stingru savstarpīguma principa piemērošanu, lai 
nodrošinātu patiesi vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā uz piekļuvi Eiropas tirgum.

Grozījums Nr. 94
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpēc programmai būtu jānovērš tās 
tirgus nepilnības, kas ietekmē Savienības 
ekonomikas konkurētspēju globālā mērogā 
un galvenokārt izriet no problēmām, kuras 
vājina uzņēmumu spējas konkurēt ar citiem 
uzņēmumiem citur pasaulē.

(10) Tāpēc programmai būtu jānovērš tās 
tirgus nepilnības, kas ietekmē Savienības 
ekonomikas konkurētspēju un ilgtspēju 
globālā mērogā un galvenokārt izriet no 
problēmām, kuras vājina uzņēmumu spējas 
izstrādāt inovatīvus risinājumus un
konkurēt ar citiem uzņēmumiem citur 
pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Programmai būtu jāatbalsta arī 
administratīvo aspektu vienkāršošana, 
MVU pielāgošanās „Eiropa 2020” 
mērķiem un visu attiecīgo ES programmu 
pieejamība MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Inês Cristina Zuber

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 (līdz ar to būtu 
ieteicams akronīmu „MVU” aizstāt ar 
„MMVU”). 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.

Or. pt
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Grozījums Nr. 97
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Programmā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš MVU, kā definēts Komisijas 
2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš mikrouzņēmumiem, 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
amatniecību, un sociālas jomas 
uzņēmumiem un uzņēmumiem ikvienā 
saistītā darbības nozarē. 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.

Or. it

Grozījums Nr. 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Programmā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš MVU, kā definēts Komisijas 

(11) Programmā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš MVU, kā definēts Komisijas 
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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.

2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju. Programmas 
īstenošanā Komisijai, cik vien iespējams 
izmantojot pastāvošās struktūras, būtu 
cieši jāiesaista attiecīgās ieinteresētās 
personas, jo īpaši MVU pārstāvošās 
organizācijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš mikrouzņēmumiem, 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
amatniecību, pašnodarbinātajiem un brīvo 
profesiju pārstāvjiem un sociālas jomas 
uzņēmumiem. Uzmanība būtu jāpievērš arī 
gados jaunu uzņēmēju, jaunu un potenciālu 
uzņēmēju un sieviešu uzņēmēju 
specifiskajām īpašībām un vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Programma „COSME” ir izstrādāta īpaši MVU vajadzībām. Lai sasniegtu tās mērķus, ir 
būtiski, lai tiktu iesaistītas MVU pārstāvošās organizācijas. Piemēram, EK būtu jāatbalsta 
sadarbība ar MVU organizācijām MVU politikas izveidē un jāņem vērā šo organizāciju 
viedoklis, izstrādājot ilgadējās darba programmas mērķus. Ir svarīgi precizēt, ka MVU 
definīcijai programmā „COSME” jāaptver arī pašnodarbinātās personas un brīvo profesiju 
pārstāvji.

Grozījums Nr. 99
Henri Weber

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 

(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 
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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.

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. Īpaša 
uzmanība būtu jāveltī arī jautājumam, kā 
veicināt uzņēmumu nodošanu, jaunu 
uzņēmumu nodalīšanos no jau esošiem 
uzņēmumiem un otras iespējas sniegšanu 
uzņēmējiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Hermann Winkler

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, 
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 
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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.

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. Būtu 
jāveicina arī uzņēmumu nodošana un 
pārņemšana.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Grozījums Nr. 102
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Programmā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš MVU, kā definēts Komisijas 
2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš mikrouzņēmumiem, 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
amatniecību, un sociālas jomas 
uzņēmumiem. Uzmanība būtu jāpievērš arī 
gados jaunu uzņēmēju, 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, kuru pieredzei un 
neformālajiem tīkliem var būt 
neatsverama nozīme, kļūt par uzņēmējiem 
un turpināt uzņēmējdarbību vai arī 
jāveicina otras iespējas sniegšana 
uzņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Programmā īpaša uzmanība būtu (11) Programmā īpaša uzmanība būtu
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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.

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
amatniecības uzņēmumiem visās darbības 
nozarēs. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 mikrouzņēmumiem un 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 
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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.

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.

Or. ro

Grozījums Nr. 105
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) MVU saliedēšanās apvienībās ir 
sevišķi nozīmīgs instruments, kā 
nostiprināt šo uzņēmumu spēju radīt 
inovācijas un uzsākt darbību ārvalstu 
tirgos; uzņēmumu sadarbības veidi, kā, 
piemēram, klasteri, uzņēmumu tīkli vai 
eksporta konsorciji, ir pienācīgi jāatbalsta 
gan politikas izstrādē, gan izmantojot 
piemērotus instrumentus. 

Or. it

Grozījums Nr. 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Programmai būtu jāatbalsta tādas 
darbības, kas palīdzētu mazināt visu 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
uzlikto slogu — gan regulatīvo, gan 
administratīvo; ņemot vērā, ka tiesību 
aktu prasību ievērošana bieži saistīta ar 
augstām izmaksām, kā arī ņemot vērā 
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likumdošanas netiešo ietekmi, piemēram, 
darbības jomas samazināšanu attiecībā uz 
inovācijām, MVU un jo īpaši 
mikrouzņēmumiem, programmā būtu 
jāizskata arī konkrēti gadījumi, kad 
šādiem uzņēmumiem nāktu par labu 
atvieglots režīms, pienācīgi ņemot vērā 
ietekmes novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Daudzas Savienības konkurētspējas 
problēmas ir saistītas ar MVU grūtībām 
iegūt finansējumu, jo tie ne vienmēr var 
pierādīt savu kredītspēju, un tiem ir 
apgrūtināta piekļuve riska kapitālam. Tas 
negatīvi ietekmē jaunizveidoto uzņēmumu 
skaitu un kvalitāti un uzņēmumu izaugsmi. 
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. Turklāt, uzlabojot 
mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu 
iespējas izmantot cenu ziņā pieņemamus 
banku pakalpojumus vairākās 
jurisdikcijās un valūtās, tiks būtiski 
veicināta eksporta izaugsme.

Or. en
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Grozījums Nr. 108
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Pētījumi liecina arī par to, ka 
izšķiroši faktori, no kā atkarīga MVU 
iespēja izmantot esošos līdzekļus un 
nodarboties ar inovācijām, kā arī šo 
uzņēmumu konkurētspēja un izaugsme, ir 
ne vien finansējuma pieejamība, bet arī 
prasmes, tostarp vadīšanas prasmes, un 
zināšanas. Piedāvājot finanšu 
instrumentus, tādēļ vienlaikus būtu 
jāattīsta pienācīgas darbaudzināšanas un 
instruēšanas sistēmas un jāpiedāvā uz 
zināšanām balstīti uzņēmējdarbības 
pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Būtu jāuzņemas arī iniciatīva 
izvērtēt, kādu labumu jaunajiem 
uzņēmējiem un MVU varētu dot 
novatoriskas finansēšanas iniciatīvas, 
piemēram, kolektīvā finansēšana 
(crowdfunding), un novērtēt, vai un kā 
šādas iniciatīvas būtu jāveicina ES līmenī 
un vai šādas prakses sistematizēšanai 
būtu nepieciešams izveidot tiesisko 
regulējumu.

Or. en



AM\905685LV.doc 23/126 PE491.338v01-00

LV

Pamatojums

Kolektīvā finansēšana (crowdfunding) ļauj plašākam lokam nelielu ieguldītāju veikt 
ieguldījumus projektos un mazos uzņēmumos, kas parasti notiek, izmantojot tīmekļa portālus. 
Amerikas Savienotajās Valstīs tika pieņemts likums „Jumpstart Our Business Startups Act” 
jeb „JOBS Act”, kura mērķis ir sekmēt mazo uzņēmumu dibināšanu, un tajā noteikts 
kolektīvās finansēšanas tiesiskais regulējums, līdzsvarojot ieguldītāju aizsardzību ar 
ekonomikas izaugsmes veicināšanu.

Grozījums Nr. 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 tīkls 
(turpmāk „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 pārrobežu darbībām 
saistīto darījumu izmaksu sloga 
atvieglošanā. Tomēr Tīkla darbību būtu 
jāturpina pilnveidot, jo īpaši tiecoties 
panākt ciešāku tā sadarbību ar 
programmā „Apvārsnis 2020” 
paredzētajiem valstu kontaktpunktiem, 
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turpinot integrēt internacionalizācijas un 
inovāciju pakalpojumus, uzlabojot Tīkla 
sadarbību ar citām ieinteresētajām 
personām un jau pastāvošām atbalsta 
struktūrām, vairāk konsultējoties ar 
uzņemošajām organizācijām, mazinot 
birokrātiju, uzlabojot IT atbalstu un 
pilnveidojot Tīkla profilu. Lai uzlabotu 
tīkla turpmāko darbību, Komisijai 
sadarbībā ar MVU organizācijām un 
inovāciju aģentūrām ir jāizvērtē 
pārvaldības struktūru atšķirības Eiropas 
Savienībā. Tīkla uzdevumi būtu jānosaka 
Programmā, tostarp nosakot, ka tajos 
ietilpst informācija, atsauksmes, 
uzņēmumu sadarbība un 
internacionalizācijas pakalpojumi 
vienotajā tirgū un trešās valstīs, inovāciju 
pakalpojumi un pakalpojumi MVU 
dalības veicināšanai programmā 
„Apvārsnis 2020”.

Or. en

(Skatīt 9.a pantu un I a pielikumu (jauni).)

Pamatojums

Mainīta redakcija ziņojuma projektā iekļautajam grozījumam Nr. 7 attiecībā uz programmā 
„Apvārsnis 2020” paredzētajiem valstu kontaktpunktiem + teksta papildinājumi, minot vēl 
dažus citus iespējamos uzlabojumus (tīkla sadarbība ar citām ieinteresētajām personām un 
jau pastāvošajām atbalsta struktūrām, internacionalizācijas un inovācijas pakalpojumu 
integrēšana), un ierosinājums, ka tīkla uzdevumi būtu jānosaka šajā regulā.

Grozījums Nr. 111
Bendt Bendtsen

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 

(13) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir 
apliecinājis savu Eiropas mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem sniegto pievienoto 
vērtību kā vienas pieturas uzņēmējdarbības 
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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.

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. Tomēr Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkla struktūra nenodrošina 
vienādas kvalitātes pakalpojumus visā 
Savienībā. Tādēļ pārvaldības struktūra 
būtu jāpadara spēcīgāka, tā palielinot 
tīkla efektivitāti, lai mazinātu birokrātiju, 
uzlabotu IT atbalstu un pilnveidotu tīkla 
profilu. Komisijai būtu jāizvērtē 
dalībvalstu pārvaldības struktūru un 
izmantošanas modeļu atšķirības un 
jānostiprina sadarbība ar programmā 
„Apvārsnis 2020” paredzētajiem valstu 
kontaktpunktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir (13) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir 
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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.

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. Tomēr, lai uzlabotu tīkla 
efektivitāti, vēl daudz kas jāpaveic, jo īpaši 
attiecībā uz to, cik atsaucīgi MVU izmanto 
piedāvātos pakalpojumus, turklāt jārisina 
arī jautājums par ģeogrāfiskā līdzsvara 
trūkumu tīkla darbībā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 113
András Gyürk

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 

(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 
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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.

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. Lai nodrošinātu, ka 
informācija tiek izplatīta maksimāli 
efektīvi, Eiropas Biznesa atbalsta tīklam 
būtu jācenšas izsūtīt informācijas 
komplektu visiem jaundibinātajiem 
uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Hermann Winkler

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 

(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 
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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.

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. Neraugoties uz jau gūtajiem 
redzamajiem panākumiem, joprojām ir 
jāturpina iepazīstināt uzņēmumus ar šā 
tīkla darbību un pilnībā izmantot tā
potenciālu, jo nepietiekami padomi var 
būt šķērslis MVU ceļā uz turpmāku 
izaugsmi un lielāku konkurētspēju.

Or. de

Grozījums Nr. 115
Patrizia Toia

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 

(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 
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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.

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. Tīkla izstrādē un darbībā 
būtu cieši jāiesaista MVU pārstāvošās 
organizācijas, jo tām ir cieši kontakti ar 
mērķgrupu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 9.b pantu.

Grozījums Nr. 116
Amalia Sartori

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 

(13) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir 
apliecinājis savu Eiropas mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem sniegto pievienoto 
vērtību kā vienas pieturas uzņēmējdarbības 
atbalsta pakalpojumu aģentūra, palīdzot 
uzlabot šo uzņēmumu konkurētspēju un 
apzināt uzņēmējdarbības iespējas vienotajā 
tirgū un trešās valstīs. 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 ārvalstīs, saņemt konsultācijas 
par finansējuma ieguves avotiem, 
intelektuālo īpašumu, ekoinovācijām un 
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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.

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 
pārrobežu darbībām saistīto darījumu 
izmaksu sloga atvieglošanā. Tīkls arī ir 
sekmīgi veicinājis MVU līdzdalību ES 
finansējuma programmās, piemēram, 
Septītajā pamatprogrammā (FP 7).

Or. en

Pamatojums

Lai vispusīgi būtu raksturoti tīkla pašreizējie uzdevumi un panākumi, ir jāpiemin tā svarīgais 
uzdevums veicināt MVU dalību ES finansējuma programmās.

Grozījums Nr. 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(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 
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vērtīgās speciālās zināšanas ir jo īpaši 
svarīgas informācijas asimetrijas 
pārvarēšanā un ar pārobežu darbībām 
saistīto darījumu izmaksu sloga 
atvieglošanā.

vērtīgās speciālās zināšanas ir jo īpaši 
svarīgas informācijas asimetrijas 
pārvarēšanā un ar pārrobežu darbībām 
saistīto darījumu izmaksu sloga 
atvieglošanā. Tīkla sadarbībai ar citām ES 
un dalībvalstu mērogā īstenotām tirgus 
piekļuves veicināšanas iniciatīvām ir 
sevišķi svarīga nozīme, lai sekmētu 
Eiropas MVU darbības izvēršanu 
starptautiskā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
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veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.

veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.
Situācijās, kur šie atbalsta un palīdzības 
pasākumi izrādītos nepietiekami, īpaši 
saistībā ar ārvalstu uzņēmumu 
diskrimināciju, tiem saskaroties ar 
pārmērīgiem šķēršļiem, tīkla uzdevums 
būtu par šīm problēmām informēt 
attiecīgo valstu un Eiropas iestādes, lai tās 
paredzētu attiecīgus pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Tīkli, kas palīdz MVU attīstīties starptautiskā dimensijā, ir spēcīgs un uzticams instruments, 
kas ļauj nodot informāciju iestādēm. Šie tīkli būtu jāmudina sniegt informāciju 
kompetentajām Eiropas un valstu iestādēm par visām grūtībām, ar kurām MVU sastopas 
ārvalstu tirgos, lai minētās iestādes varētu izvērtēt, vai attiecīgie tirdzniecības partneri ievēro 
savstarpīguma pienākumu.

Grozījums Nr. 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
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uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.

uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī. Šādu 
pakalpojumu klāstā cita starpā varētu būt 
arī informācijas sniegšana par 
intelektuālā īpašuma tiesībām, 
standartiem un publiskā iepirkuma 
iespējām.

Or. en

Pamatojums

Svītrots ziņojuma projektā iekļautā grozījuma Nr. 8 pēdējais teikums. Tā kā Komisija 
patlaban Konkurētspējas un inovāciju programmas ietvaros veic izpēti par pastāvošajiem 
atbalsta pakalpojumiem trešās valstīs, šajā regulā šāda prasība nav jānosaka. Lai precizētu, 
ka ierosinātais atbalsta pakalpojumu klāsts ir orientējošs, vajadzības izteiksmē lietotais 
darbības vārds ir aizstāts ar vēlējuma izteiksmi.

Grozījums Nr. 120
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Eirobarometra 2012. gadā veiktais 
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aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.

pētījums liecina arī par ES MVU 
neizmantoto izaugsmes potenciālu videi 
draudzīgos tirgos gan Eiropā, gan ārpus 
tās, attiecībā uz darbības starptautisku 
izvēršanu un iespējām piedalīties 
publiskajā iepirkumā. Saskaņā ar Mazās 
uzņēmējdarbības aktu, kurā Savienība un 
dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt MVU un 
rosināt tos izmantot augošos trešo valstu 
tirgus, ES atbalsta Eiropas uzņēmēju 
organizāciju tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu 
tirgos. Tā sniedz finansiālu palīdzību ES un 
Japānas Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.

Or. en

Pamatojums

Eirobarometra zibaptauja Nr. 342 „MVU virzība uz efektīvu resursu izmantošanu un videi 
draudzīgiem tirgiem”. Aptauja veikta 2012. gada janvārī un februārī, rezultāti publicēti 
2012. gada martā.

Grozījums Nr. 121
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
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eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.

eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī. Šādu 
pakalpojumu klāstā jābūt arī informācijai 
par intelektuālā īpašuma tiesībām, 
standartiem un publiskā iepirkuma 
noteikumiem un iespējām. Pirms jaunu 
shēmu ieviešanas būtu jānovērtē ES 
atbalsta shēmu efektivitāte, pamatojoties 
uz pastāvošo vietēja, reģionāla, valsts un 
Eiropas mēroga atbalsta shēmu izpēti. 

Or. en

Grozījums Nr. 122
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
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aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.

aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.
Atbilstīgi tam, pirms Eiropas Komisija 
veic turpmākus pasākumus, vispirms būtu 
jāveic visu pastāvošo konsultāciju 
pakalpojumu inventarizācija. Nākamais 
solis būtu apspriešanās ar MVU 
apvienībām.

Or. de

Grozījums Nr. 123
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 

(14) Konkurētspēju ietekmē MVU 
ierobežotā darbība starptautiskā līmenī gan 
Eiropā, gan ārpus tās. Saskaņā ar dažām 
aplēsēm pašlaik 25 % no Savienības MVU 
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eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības 
aktu, kurā Savienība un dalībvalstis tiek 
aicinātas atbalstīt MVU un rosināt tos 
izmantot augošos trešo valstu tirgus, ES 
atbalsta Eiropas uzņēmēju organizāciju 
tīklu vairāk nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā 
sniedz finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.

eksportē vai pēdējo triju gadu laikā ir 
eksportējuši; no tiem tikai 13 % regulāri 
eksportē ārpus Savienības un tikai 2 % ir 
ieguldījuši līdzekļus ārpus savas mītnes 
valsts. Taču nākotnē 90 % izaugsmes 
notiks ārpus Eiropas Savienības. Saskaņā 
ar Mazās uzņēmējdarbības aktu, kurā 
Savienība un dalībvalstis tiek aicinātas 
atbalstīt MVU un rosināt tos izmantot 
augošos trešo valstu tirgus, ES atbalsta 
Eiropas uzņēmēju organizāciju tīklu vairāk 
nekā 20 ārvalstu tirgos. Tā sniedz 
finansiālu palīdzību ES un Japānas 
Rūpniecības sadarbības centram, 
uzņēmējdarbības iestādēm Honkongā, 
Malaizijā un Singapūrā, kā arī Eiropas 
Uzņēmējdarbības un tehnoloģijas centram 
Indijā, ES MVU centriem Ķīnā un Taizemē 
un Mazo un vidējo uzņēmumu palīdzības 
dienestam intelektuālā īpašuma tiesību 
jautājumos Ķīnā. Pievienotā vērtība 
Eiropai tiek radīta, apvienojot valstu 
centienus šajā jomā, novēršot pārklāšanos, 
veicinot sadarbību un piedāvājot 
pakalpojumus, kas nesasniegtu kritisko 
masu, ja tiktu sniegti valsts līmenī.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzsvērta trešo valstu tirgu nozīme ES turpmākajā izaugsmē.

Grozījums Nr. 124
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Šajā jomā veikti pasākumi var radīt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus MVU, 
kuri plāno uzsākt darbību ārpus savas 
mītnes valsts. Šādu pasākumu klāstā cita 
starpā jābūt informēšanai par intelektuālā 
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īpašuma tiesībām un tehniskajiem 
standartiem.

Or. en

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma tiesības un tehniskie standarti bieži vien ir šķērslis darbības izvēršanai 
starptautiskā mērogā. Tādēļ būtu atsevišķi jāpiemin šie svarīgie aspekti.

Grozījums Nr. 125
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Šajā jomā veikti pasākumi var radīt 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus MVU, 
kuri plāno uzsākt darbību ārpus savas 
mītnes valsts. Šādu pasākumu klāstā cita 
starpā jābūt informēšanai par intelektuālā 
īpašuma tiesībām un tehniskajiem 
standartiem.

Or. en

Pamatojums

Intelektuālā īpašuma tiesības un tehniskie standarti bieži vien ir šķērslis darbības izvēršanai 
starptautiskā mērogā. Tādēļ būtu atsevišķi jāpiemin šie svarīgie aspekti.

Grozījums Nr. 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 

(15) Lai uzlabotu Eiropas uzņēmumu, īpaši 
MVU, konkurētspēju, dalībvalstīm un 
Komisijai jārada vide, kas būtu labvēlīga 
uzņēmējdarbībai. Īpaša uzmanība jāpievērš 
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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.

MVU interesēm un nozarēm, kurās tie 
visaktīvāk darbojas. Lai mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un apmainītos ar 
informāciju un zināšanām Eiropas mērogā, 
ir vajadzīgas Savienības līmeņa iniciatīvas.
Ir svarīgi izstrādāt platformu tehnoloģijas, 
ar ko sekmēt vadošo lomu un 
konkurences priekšrocības daudzās 
tautsaimniecības nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

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 jārada vide, kas būtu labvēlīga 
uzņēmējdarbībai. Īpaša uzmanība jāpievērš 
MVU interesēm un nozarēm, kurās tie 
visaktīvāk darbojas. Komisijai būtu 
jānodrošina, lai Savienības iniciatīvu 
izstrādē un īstenošanā būtu pienācīgi 
iesaistītas MVU pārstāvošās organizācijas 
un citi dalībnieki, piemēram, 
standartizācijas institūcijas, darba ņēmēju 
organizācijas un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas. Lai mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un apmainītos ar 
informāciju un zināšanām Eiropas mērogā, 
ir vajadzīgas Savienības līmeņa iniciatīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Hermann Winkler
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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 jārada vide, kas būtu labvēlīga 
uzņēmējdarbībai. Īpaša uzmanība jāpievērš 
MVU interesēm, jo īpaši administratīvā 
sloga mazināšanai, un nozarēm, kurās tie 
visaktīvāk darbojas. Lai mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un apmainītos ar 
informāciju un zināšanām Eiropas mērogā, 
ir vajadzīgas vērienīgas Savienības līmeņa 
iniciatīvas.

Or. de

Grozījums Nr. 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ar šo programmu būtu jāatbalsta 
arī MVU politikas izstrāde un sadarbība 
starp politikas veidotājiem un MVU 
pārstāvošajām organizācijām, piemēram, 
finansējot sanāksmes, ziņojumus un datu 
bāzes. Šajos pasākumos jāpievēršas tam, 
kā veicināt MVU iespējas izmantot 
programmas un kā samazināt vispārējo 
regulatīvo slogu, jo īpaši administratīvo 
slogu. Jo īpaši Savienībai būtu jānosaka 
jauns, vērienīgs mērķis līdz 2020. gadam 
par 25 % samazināt neto administratīvo 
slogu visos attiecīgajos Savienības tiesību 
aktos. Līdzās kvantitatīvajam mērķim 
būtu jānosaka arī kvalitatīvi mērķi, 
pamatojoties uz uzņēmumu, jo īpaši 
MVU, vajadzībām.
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Or. en

Pamatojums

Referents uzskata, ka līdzās administratīvā sloga samazināšanas kvantitatīvajam mērķim būtu 
lietderīgi noteikt arī kvalitatīvus mērķus, pieņemot augšupēju pieeju.

Grozījums Nr. 130
András Gyürk

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai turpinātu uzlabot Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju, būtu 
nepieciešams nodrošināt MVU viegli 
pieejamu Eiropas publiskā iepirkuma 
tirgu. Lai panāktu gan izmaksu 
samazinājumu, gan arī palielinātu MVU 
dalību publiskajā iepirkumā, būtu 
jāveicina e-iepirkuma izmantošana 
atbilstīgi Komisijas paziņojumam
„E-iepirkuma stratēģija”1 un Publiskā 
iepirkuma direktīvai2. 
_______________
1 COM(2012)0179.
2 COM(2011)0896.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Eiropas uzņēmumu spēja konkurēt 
ārpus Eiropas Savienības ir atkarīga arī 
no to spējas izveidot stabilu pamatu 
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Eiropā un darboties līdzvērtīgos 
konkurences apstākļos ar saviem 
konkurentiem pasaules tirgū. 
Kompetentajām dalībvalstu un Eiropas 
iestādēm būtu jāatbalsta Eiropā 
darbojošies MVU, rezervējot tiem 20 % 
publiskā iepirkuma līgumu.

Or. fr

Pamatojums

Daži Savienības konkurenti, piešķirot publiskā iepirkuma līgumus, dod priekšroku savas 
valsts uzņēmumiem. Lai aizsargātu darbavietas un mūsu uzņēmumu konkurētspēju, Eiropas 
Savienībai daļa publiskā iepirkuma līgumu būtu jāpiešķir tikai Eiropā strādājošiem 
uzņēmumiem. Tas MVU nodrošinātu izaugsmes un attīstības iespējas un līdz ar to veicinātu 
šo uzņēmumu konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Grozījums Nr. 132
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ar šo programmu būtu jāatbalsta 
arī MVU politikas izstrāde, piemēram, 
finansējot sanāksmes, ziņojumus un datu 
bāzes. Šādu darbību mērķim ir jābūt 
veicināt programmu pieejamību mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem un samazināt 
vispārējo regulatīvo slogu, jo īpaši 
administratīvo slogu. Būtu jārīkojas ar 
vērienīgu, uz uzņēmumiem orientētu 
pieeju, lai nodrošinātu, ka regulatīvo 
šķēršļu, tostarp arī administratīvā sloga, 
mazināšana ir vērsta uz uzņēmumu, jo 
īpaši MVU, apzinātajām faktiskajām 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Ar šo programmu ir paredzēts īstenot Mazās uzņēmējdarbības aktu, un tādēļ no tās tiek 
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gaidīts ieguldījums turpmākā MVU politikas izstrādē. Administratīvā sloga mazināšana ir 
nozīmīgs aspekts, un Komisijai šajā jautājumā būtu jāuzklausa uzņēmumi un jānodrošina tiem 
optimāli nosacījumi izaugsmes veicināšanai.

Grozījums Nr. 133
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 
Savienības uzņēmumiem būtu 
jānodrošina ar pasākumiem, kuri 
uzlabotu politikas nostādņu izstrādi, 
īstenošanu un izvērtēšanu un veicinātu 
sadarbību politikas veidošanā un labas 
prakses piemēru apmaiņu, tostarp 
attiecībā uz administratīvā sloga 
mazināšanu. Šādi pasākumi varētu būt, 
piemēram, pētījumi, ietekmes 
novērtējumi, izvērtējumi un konferences, 
kā arī tādu ES līmeņa konsultatīvo grupu 
izveide kā, piemēram, Neatkarīgu 
ieinteresēto personu augsta līmeņa darba 
grupa administratīvā sloga mazināšanas 
jautājumos. Jo īpaši Savienībai būtu 
jānosaka jauns, vērienīgs mērķis līdz 
2020. gadam par 25 % samazināt neto 
administratīvo slogu visos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ar šo programmu būtu jāatbalsta 
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arī MVU politikas izstrāde un sadarbība 
starp politikas veidotājiem un MVU 
pārstāvošajām organizācijām, 
reģionālajām varas iestādēm un finanšu 
starpniekiem, piemēram, finansējot 
sanāksmes, ziņojumus un datu bāzes. 
Šādu darbību mērķim ir jābūt veicināt 
programmu pieejamību mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem un samazināt 
vispārējo regulatīvo slogu, jo īpaši 
administratīvo slogu. Būtu jārīkojas ar 
vērienīgu, uz uzņēmumiem orientētu 
pieeju, lai nodrošinātu, ka regulatīvo 
šķēršļu, tostarp arī administratīvā sloga, 
mazināšana ir vērsta uz uzņēmumu, jo 
īpaši MVU, apzinātajām faktiskajām 
vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

Sadarbībai starp politikas veidotājiem, MVU pārstāvošajām organizācijām, reģionālajām 
varas iestādēm un finanšu starpniekiem ir izšķirīga nozīme arī attiecībā uz MVU paredzētiem 
finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 135
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Atzīstot, ka mazākajiem 
uzņēmumiem bieži vien var rasties 
lielākas izmaksas, lai panāktu atbilstību 
prasībām, MVU pamatnoteikumu un 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanas 
pasākumos jāiekļauj arī darbības, kas 
paredzētas nesamērīga MVU 
administratīvā sloga izvērtēšanai un 
mazināšanai. Risinot šo jautājumu, 
jāveido process, kura ietvaros norisinātos 
konsultācijas ar plašu ieinteresēto 
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personu loku un attiecīgām ekspertu 
grupām, jo īpaši Neatkarīgo ieinteresēto 
personu augsta līmeņa grupu 
administratīvā sloga jautājumos, ar mērķi 
veicināt vienkāršošanu un labāku 
regulējumu, vienlaikus nodrošinot 
augstus sociālās aizsardzības, vides 
aizsardzības un patērētāju aizsardzības 
standartus un vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 136
András Gyürk

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Eiropas tirdzniecībā sevišķi svarīgs 
aspekts ir elektroniskā identifikācija, tādēļ 
būtu jāveicina e-identifikācijas, 
e-autentificēšanas, e-paraksta un privātās 
atslēgas infrastruktūru (PKI) savstarpēja 
atzīšana un savietojamība, lai nodrošinātu 
šo resursu efektīvu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Minētie e-pārvaldības pasākumi var būt īpaši izdevīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
kuri saskaras ar nopietniem šķēršļiem pārrobežu tirdzniecībā.

Grozījums Nr. 137
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) MVU politikas un jaunu pasākumu 
izstrādē būtu jāņem vērā attiecīgo 
ieinteresēto personu, tostarp MVU 
pārstāvošu organizāciju, viedoklis. Šajā 
nolūkā būtu maksimāli jāizmanto 
pastāvošās struktūras, kā, piemēram, 
MVU „sūtņu” tīkls, tā izvairoties no 
dubultošanās un papildu birokrātijas 
ieviešanas.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot MVU politiku, ir svarīgi ņemt vērā MVU pārstāvošo organizāciju zināšanas un 
pieredzi. Tomēr, to darot, jārīkojas tā, lai neveidotos papildu administratīvais slogs un 
nenotiktu pārklāšanās ar jau pastāvošām struktūrām.

Grozījums Nr. 138
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) MVU politikas un jaunu pasākumu 
izstrādē būtu jāņem vērā attiecīgo 
ieinteresēto personu, tostarp MVU 
pārstāvošu organizāciju, viedoklis. Šajā 
nolūkā būtu maksimāli jāizmanto 
pastāvošās struktūras, kā, piemēram, 
MVU „sūtņu” tīkls, tā izvairoties no 
dubultošanās un papildu birokrātijas 
ieviešanas.

Or. en

Pamatojums

Izstrādājot MVU politiku, ir svarīgi ņemt vērā MVU pārstāvošo organizāciju zināšanas un 
pieredzi. Tomēr, to darot, jārīkojas tā, lai neveidotos papildu administratīvais slogs un 
nenotiktu pārklāšanās ar jau pastāvošām struktūrām.
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Grozījums Nr. 139
András Gyürk

Regulas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15c) Atbilstīgi Komisijas paziņojumam 
„Elektronisko rēķinu Eiropai sniegtie 
ieguvumi”1, elektroniskie rēķini ir 
nozīmīgs Eiropas uzņēmumiem pieejams 
instruments, kas var mazināt rēķinu 
sastādīšanas izmaksas un uzlabot 
efektivitāti. Elektroniskajiem rēķiniem ir 
arī citas priekšrocības — uzlabota 
efektivitāte, īsāki maksājumu laiki, mazāk 
kļūdu, uzlabota PVN iekasēšana un 
zemākas izmaksas.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en

Grozījums Nr. 140
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

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 

(17) Globālā konkurence, demogrāfiskās 
pārmaiņas, ierobežoti resursi un jaunās 
sociālās tendences rada izaicinājumus un 
iespējas daudzām uzņēmējdarbības 
nozarēm, kas sastopas ar globāliem 
izaicinājumiem un kurās ir liels MVU 
īpatsvars. Piemēram, ar dizainu 
saistītajām nozarēm ir jāpielāgojas, lai 
gūtu labumu no vēl neizmantotā 
potenciāla, ko sniedz lielais pieprasījums 
pēc personalizētiem, kompleksiem 
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neizmantoto potenciālu. Šīs problēmas 
attiecas uz visiem MVU, kuri darbojas 
šajās nozarēs Savienībā, tāpēc ir vajadzīga 
saskaņota Savienības līmeņa rīcība.

produktiem. Ar dizainu saistītas patēriņa 
preces Savienībā ir svarīga 
tautsaimniecības nozare, un šīs nozares 
uzņēmumi ievērojami veicina izaugsmi un 
darbavietu izveidi. Šīs problēmas attiecas 
uz visiem MVU, kuri Savienībā darbojas 
šajās nozarēs, tāpēc papildu izaugsmes 
nodrošināšanai ir vajadzīga saskaņota 
Savienības līmeņa rīcība.

Or. en

Pamatojums

Ar dizainu saistītas patēriņa preces Savienībā ir svarīga tautsaimniecības nozare, un šīs 
nozares uzņēmumi ievērojami veicina izaugsmi un darbavietu izveidi. Tādēļ programmai 
jāatbalsta uzņēmumi šajā nozarē, kurā turklāt ir raksturīgs augsts MVU īpatsvars.

Grozījums Nr. 141
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

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, ierobežoti resursi un jaunās 
sociālās tendences rada izaicinājumus un 
iespējas daudzām uzņēmējdarbības 
nozarēm, kas sastopas ar globāliem 
izaicinājumiem un kurās ir liels MVU 
īpatsvars. 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 šīs nozares 
uzņēmumi ievērojami veicina izaugsmi un 
darbavietu izveidi. Šīs problēmas attiecas 
uz visiem MVU, kuri Savienībā darbojas 
šajās nozarēs, tāpēc papildu izaugsmes 
nodrošināšanai ir vajadzīga saskaņota 
Savienības līmeņa rīcība.
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Or. en

Pamatojums

Ar dizainu saistītas patēriņa preces Savienībā ir svarīga tautsaimniecības nozare, un šīs 
nozares uzņēmumi ievērojami veicina izaugsmi un darbavietu izveidi. Tādēļ programmai 
jāatbalsta uzņēmumi šajā nozarē, kurā turklāt ir raksturīgs augsts MVU īpatsvars.

Grozījums Nr. 142
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Ar programmu būtu jāatbalsta arī 
konkrētas darbības Mazās 
uzņēmējdarbības akta īstenošanai, kuru 
mērķis ir veicināt MVU izpratni par vides 
un enerģētikas jautājumiem un palīdzēt 
tiem īstenot tiesību aktu prasības, novērtēt 
savas darbības ekoloģiskos aspektus un 
energoefektivitāti, un pilnveidot prasmes 
un kvalifikāciju.

Or. en

Pamatojums

Mazās uzņēmējdarbības akta 9. princips — „Padarīt MVU spējīgus vides problēmas pārvērst 
par iespējām”.

Grozījums Nr. 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Kā norādīts Komisijas 2010. gada 
30. jūnija Paziņojumā „Eiropa, tūristu 
apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas 

(18) Kā norādīts Komisijas 2010. gada 
30. jūnija Paziņojumā „Eiropa, tūristu 
apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas 
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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.

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) 
(10 %) un, nodrošinot 12 % no kopējās 
nodarbinātības, padara tūrisma nozari 
par trešo svarīgāko sociālekonomisko 
aktivitāti Savienībā, un tiem ir liels 
uzņēmējdarbības attīstīšanas potenciāls, jo 
nozarē galvenokārt darbojas MVU.

Or. en

Pamatojums

Tūrisms ir svarīga Savienības tautsaimniecības nozare, un šīs nozares uzņēmumi ievērojami 
veicina izaugsmi un darbavietu izveidi. Sniedzot datus, šī svarīgā nozīme tiek vēl vairāk 
uzsvērta.

Grozījums Nr. 144
Marian-Jean Marinescu

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) 

(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) 
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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.

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. Šai nozarei ir ievērojama 
nozīme Savienības ekonomikas attīstībā 
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā. Tādēļ tūrisma nozare būtu 
jāpiemin gan programmas vispārējos, gan 
konkrētajos mērķos. Tūrisma iniciatīvai 
Savienības līmenī ir skaidra pievienotā 
vērtība jo īpaši saistībā ar datu un analīzes 
nodrošināšanu, starptautisku veicināšanas 
stratēģiju izstrādi un paraugprakses 
apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Ioan Enciu

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 

(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. Šai nozarei ir ievērojama 
nozīme Savienības ekonomikas attīstībā 
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vērtība jo īpaši saistībā ar datu un analīzes 
nodrošināšanu, starptautisku veicināšanas 
stratēģiju izstrādi un paraugprakses 
apmaiņu.

un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā. Tādēļ tūrisma nozare būtu 
jāpiemin gan programmas vispārējos, gan 
konkrētajos mērķos. Tūrisma iniciatīvai 
Savienības līmenī ir skaidra pievienotā 
vērtība jo īpaši saistībā ar datu un analīzes 
nodrošināšanu, starptautisku veicināšanas 
stratēģiju izstrādi un paraugprakses 
apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Gaston Franco

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. 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. Tomēr, neraugoties uz 
to, tūrisma nozarei nav paredzētas nedz 
īpašas ES programmas, nedz arī tā atzīta 
par prioritāti citās programmās, 
piemēram, Kohēzijas fonda programmās.
Tūrisma iniciatīvai Savienības līmenī ir 
skaidra pievienotā vērtība jo īpaši saistībā 
ar datu un analīzes nodrošināšanu, 
starptautisku veicināšanas stratēģiju 
izstrādi un paraugprakses apmaiņu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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. 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 
un kultūras mantojuma nozīmība ir atzīta 
Lisabonas līgumā, kurā norādītas 
Savienības īpašās kompetences šajā jomā, 
kuras papildina dalībvalstu veiktās 
darbības. Kultūras mantojums, piesaistot
tūristus, nodrošina nozīmīgu ieguldījumu 
tautsaimniecībā. Tūrisma iniciatīvai 
Savienības līmenī ir skaidra pievienotā 
vērtība jo īpaši saistībā ar datu un analīzes 
nodrošināšanu, starptautisku veicināšanas 
stratēģiju izstrādi un paraugprakses 
apmaiņu, un ar ieguldījumu vietējo 
resursu ilgtspējā un nodarbinātības 
saglabāšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Mario Pirillo



PE491.338v01-00 54/126 AM\905685LV.doc

LV

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. 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, kas ļautu palielināt 
Eiropas tūrisma galamērķu ilgtspēju un 
kvalitāti, un paraugprakses apzināšanu, 
kas varētu sniegt priekšrocības konkrētām 
nozarēm, piemēram, pludmaļu vai 
piekrastes tūrismam.

Or. it

Grozījums Nr. 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(18) Kā norādīts Komisijas 2010. gada 
30. jūnija Paziņojumā „Eiropa, tūristu 
apmeklētākā vieta pasaulē — jaunas 
Eiropas tūrisma nozares politiskās 
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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.

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, tādēļ ir pamatoti šajā jomā veikt 
turpmākus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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.

veiktās darbības. Ar programmu būtu 
jāatbalsta iniciatīvas tūrisma jomā, kurām
Savienības līmenī ir skaidra pievienotā 
vērtība, jo īpaši saistībā ar datu un analīzes 
nodrošināšanu, kopēju kvalitātes standartu 
izstrādi un paraugprakses apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Josefa Andrés Barea

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. Tās 
uzņēmumi dod ievērojamu ieguldījumu 
Savienības iekšzemes kopproduktā (IKP) 
(10 %) un, nodrošinot 12 % no kopējās 
nodarbinātības, padara tūrisma nozari 
par trešo svarīgāko sociālekonomisko 
aktivitāti Savienībā, un tiem ir liels 
uzņēmējdarbības attīstīšanas potenciāls, jo 
nozarē galvenokārt darbojas MVU.

Or. en

Pamatojums

Tūrisms ir svarīga Savienības tautsaimniecības nozare, un šīs nozares uzņēmumi ievērojami 
veicina izaugsmi un darbavietu izveidi. Sniedzot datus, šī svarīgā nozīme tiek vēl vairāk 



AM\905685LV.doc 57/126 PE491.338v01-00

LV

uzsvērta.

Grozījums Nr. 152
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tūrisma nozīmība ir atzīta Lisabonas 
līgumā, norādot tajā Savienības īpašās 
kompetences šajā jomā, kuras papildina 
dalībvalstu veiktos pasākumus. Šai 
nozarei ir sevišķi būtiska nozīme 
Savienības ekonomikas attīstībā un 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā. Tāpēc tūrisms norādīts 
programmas vispārējos un konkrētajos 
mērķos. Tūrisma iniciatīvai Savienības 
līmenī ir skaidra pievienotā vērtība, jo 
īpaši saistībā ar zināšanu bāzes 
uzlabošanu tūrisma jomā, nodrošinot 
datus un analīzi, izstrādājot 
transnacionālas veicināšanas stratēģijas 
un veicot labākās prakses apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Tūrisma nozīmība ir atzīta Lisabonas līgumā, kurā norādītas Savienības īpašās kompetences 
šajā jomā. Ar šo programmu paredzēts īstenot šīs kompetences. Tādēļ tekstā tas jāizklāsta 
sīkāk.

Grozījums Nr. 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tūrisma nozīmība ir atzīta Lisabonas 
līgumā, norādot tajā Savienības īpašās 
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kompetences šajā jomā, kuras papildina 
dalībvalstu veiktos pasākumus. Šai 
nozarei ir sevišķi būtiska nozīme 
Savienības ekonomikas attīstībā un 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā. Tāpēc tūrisms norādīts 
programmas vispārējos un konkrētajos 
mērķos. Tūrisma iniciatīvai Savienības 
līmenī ir skaidra pievienotā vērtība, jo 
īpaši saistībā ar zināšanu bāzes 
uzlabošanu tūrisma jomā, nodrošinot 
datus un analīzi, izstrādājot 
transnacionālas veicināšanas stratēģijas 
un veicot labākās prakses apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

Tūrisma nozīmība ir atzīta Lisabonas līgumā, kurā norādītas Savienības īpašās kompetences 
šajā jomā. Ar šo programmu paredzēts īstenot šīs kompetences. Tādēļ tekstā tas jāizklāsta 
sīkāk.

Grozījums Nr. 154
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Eiropas Savienība, spriežot pēc 
ārvalstu tūristu skaita, ir tūristu 
apmeklētākā vieta pasaulē, un šī vadošā 
pozīcija ir jānostiprina, risinot problēmas, 
ko rada, pirmkārt, lielāka globālā 
konkurence un nepastāvīgs tirgus 
pieprasījums, un, otrkārt, nepieciešamība 
nodrošināt lielāku un noturīgāku 
ilgtspēju.

Or. en

Pamatojums

Skatīt iepriekš.
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Grozījums Nr. 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Eiropas Savienība, spriežot pēc 
ārvalstu tūristu skaita, ir tūristu 
apmeklētākā vieta pasaulē, un šī vadošā 
pozīcija ir jānostiprina, risinot problēmas, 
ko rada, pirmkārt, lielāka globālā 
konkurence un nepastāvīgs tirgus 
pieprasījums, un, otrkārt, nepieciešamība 
nodrošināt lielāku un noturīgāku 
ilgtspēju.

Or. en

Pamatojums

Tūrisma nozīmība ir atzīta Lisabonas līgumā, kurā norādītas Savienības īpašās kompetences 
šajā jomā. Ar šo programmu paredzēts īstenot šīs kompetences. Tādēļ tekstā tas jāizklāsta 
sīkāk.

Grozījums Nr. 156
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
18.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18c) Tūrisms Eiropā saskaras ar 
daudzām problēmām: pasaules 
ekonomikas krīzi, citu ārpus ES esošo 
galamērķu konkurētspēju un piedāvāto 
tūristus piesaistošo aspektu daudzveidību, 
klimata pārmaiņu ietekmi un tūristu 
aktivitātes svārstībām atkarībā no 
gadalaika, demogrāfiskajām tendencēm 
Eiropā, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieaugošo ietekmi un 
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daudziem neparedzētiem notikumiem, kas 
laiku pa laikam skar tūrisma nozari. 
Tādēļ Eiropas Savienībai ir jānodrošina, 
lai tūrisms kļūtu par vadošu nozari.

Or. en

Pamatojums

Skatīt iepriekš.

Grozījums Nr. 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
18.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18c) Tūrisms Eiropā saskaras ar 
daudzām problēmām: pasaules 
ekonomikas krīzi, citu ārpus ES esošo 
galamērķu konkurētspēju un piedāvāto 
tūristus piesaistošo aspektu daudzveidību, 
klimata pārmaiņu ietekmi un tūristu 
aktivitātes svārstībām atkarībā no 
gadalaika, demogrāfiskajām tendencēm 
Eiropā, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pieaugošo ietekmi un 
daudziem neparedzētiem notikumiem, kas 
laiku pa laikam skar tūrisma nozari. 
Tādēļ Eiropas Savienībai ir jānodrošina, 
lai tūrisms kļūtu par vadošu nozari.

Or. en

Pamatojums

Tūrisma nozīmība ir atzīta Lisabonas līgumā, kurā norādītas Savienības īpašās kompetences 
šajā jomā. Ar šo programmu paredzēts īstenot šīs kompetences. Tādēļ tekstā tas jāizklāsta 
sīkāk.

Grozījums Nr. 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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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 
mehānismi Savienības finansiālo interešu 
pārraudzībai, izvērtēšanai un aizsardzībai.
Īpaša uzmanība jāveltī finanšu 
instrumentu pārraudzībai. Jauns darbības 
rādītāju kopums ļautu šādus finanšu 
instrumentus īstenot elastīgi.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot labu finansējuma pieejamības sistēmu mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, 
pamatā jābūt elastīguma principam.

Grozījums Nr. 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, jo īpaši 
programmu „Apvārsnis 2020”, un 
struktūrfondiem. Šādu sinerģiju pamatā 
var būt arī valstu un reģionu augšupējā 
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pieredze, kas gūta, īstenojot programmas 
„Eureka” un „Eurostars”, attiecībā uz 
atbalsta sniegšanu MVU inovācijas un 
pētniecības darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Hermann Winkler

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, 
programmu „Apvārsnis 2020”, un 
struktūrfondiem.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lemjot par finansējuma piešķiršanu 
MVU, procedūrām pirms lēmuma 
pieņemšanas jābūt pārredzamām. Šāda 
atbalsta piešķiršanai un izmaksai jābūt 
pārredzamai, bez birokrātiskiem šķēršļiem 
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un īstenotai saskaņā ar vienotiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Programma būtu jāpārrauga un 
jāizvērtē, lai varētu veikt attiecīgus 
pielāgojumus.

(25) Programma būtu jāpārrauga un 
jāizvērtē, lai varētu veikt attiecīgus 
pielāgojumus. Reizi gadā būtu jāsagatavo 
ziņojums par tās īstenošanu, ziņojumā 
raksturojot gūtos panākumus un plānotās 
darbības; šis ziņojums būtu jāiesniedz 
Eiropas Parlamenta kompetentajai 
komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Lai izveidotu ekonomisku un sociālu 
līdzsvaru starp dažāda lieluma 
uzņēmumiem, īpaši veicinot 
mikrouzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu (MMVU) izveidi, stabilu 
izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, tiek 
izveidota Savienības darbību programma 
(turpmāk „programma”) laika posmam no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.
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Or. pt

Grozījums Nr. 164
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Programma būtu jāparedz visiem MVU, ņemot vērā atšķirības starp dažāda veida un lieluma 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 165
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Programma būtu jāparedz visiem MVU, ņemot vērā atšķirības starp dažāda lieluma 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 166
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Programmā „COSME” jāparedz īpaši šā veida uzņēmumu vajadzībām izstrādāti pasākumi.

Grozījums Nr. 167
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, tiek izveidota 

Lai uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot 
pašnodarbinātajām personām, 
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Savienības darbību programma (turpmāk 
„programma”) laika posmam no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, tiek izveidota 
Savienības darbību programma (turpmāk 
„programma”) laika posmam no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Programma būtu jāparedz visiem MVU, ņemot vērā atšķirības starp dažāda lieluma 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 168
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 169
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, tiek izveidota 

Lai uzlabotu mikrouzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju, 
tiek izveidota Savienības darbību 
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Savienības darbību programma (turpmāk 
„programma”) laika posmam no 
2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

programma (turpmāk „programma”) laika 
posmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Or. de

Grozījums Nr. 170
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot MVU īpašās 
vajadzības Eiropas un pasaules līmenī:

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus:

Or. de

Grozījums Nr. 171
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot MVU īpašās 
vajadzības Eiropas un pasaules līmenī:

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot Eiropas MVU 
īpašās vajadzības:

Or. en

Pamatojums

Grozījuma Nr. 19 (ziņojuma projekts) labojums.

Grozījums Nr. 172
Romana Jordan
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot MVU īpašās 
vajadzības Eiropas un pasaules līmenī:

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot MVU īpašās 
vajadzības Eiropas Savienībā un trešās 
valstīs, kuras piedalās programmā 
saskaņā ar 5. pantu:

Or. sl

Grozījums Nr. 173
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot MVU īpašās 
vajadzības Eiropas un pasaules līmenī:

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot mikrouzņēmumu 
un MVU īpašās vajadzības vietējā, 
reģionālā, Eiropas un pasaules līmenī:

Or. ro

Grozījums Nr. 174
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot MVU īpašās 
vajadzības Eiropas un pasaules līmenī:

1. Programma veicina šādus vispārējos 
mērķus, īpaši aplūkojot MVU īpašās 
vajadzības Eiropas Savienībā:

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) izveidot ekonomisku un sociālu 
līdzsvaru starp dažāda lieluma 
uzņēmumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 176
Ioannis A. Tsoukalas

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, tostarp 
tūrisma uzņēmumu, konkurētspēju un 
ilgtspēju, ņemot vērā tūrisma nozares 
ievērojamo ieguldījumu Savienības IKP 
un darbavietu izveidē un lielo MVU 
īpatsvaru šajā nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) rosināt MMVU izveidi un nodrošināt 
šo uzņēmumu stabilai izaugsmei un 
noturīgai attīstībai nepieciešamos 
finansiālos nosacījumus, autonomiju, 
konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp tūrisma 
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nozarē;

Or. pt

Grozījums Nr. 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 
konkurētspēju un ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Silvia-Adriana Ţicău

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, jo īpaši 
mikrouzņēmumu un MVU, konkurētspēju 
un ilgtspēju, tostarp tūrisma nozarē;

Or. ro

Grozījums Nr. 180
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 181
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

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 
konkurētspēju un ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Romana Jordan

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 
konkurētspēju un ilgtspēju;

Or. sl

Grozījums Nr. 183
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

konkurētspēju un ilgtspēju;

Or. lv

Grozījums Nr. 184
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) nodrošināt neierobežotu pieeju un
finansējumu MMVU izveidei un darbības 
nostiprināšanai.

Or. pt

Grozījums Nr. 185
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – point b

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) rosināt uzņēmējdarbības kultūru, sākot 
no vidējās izglītības posma, un veicināt 
MVU izveidi, darbības nostiprināšanu un 
izaugsmi.

Or. it

Pamatojums

Programmas mērķim jābūt atbalstīt uzņēmumus visos to darbības posmos, tostarp arī 
darbības nostiprināšanas posmā, pārstrukturējot vai reorganizējot uzņēmumu konkurētspējas 
uzlabošanas nolūkā. Uzņēmējdarbības kultūras iepazīšana un pašas uzņēmējdarbības apguve 
būtu jāsāk jau vidussskolā, jo īpaši tam būtu jānotiek profesionālajās vidusskolās.   
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Grozījums Nr. 186
Silvia-Adriana Ţicău

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 kultūru un 
veicināt mikrouzņēmumu un MVU izveidi 
un izaugsmi.

Or. ro

Grozījums Nr. 187
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) īstenot Mazās uzņēmējdarbības aktā 
minētos principus un piemērot tajā 
noteiktās prioritātes ES politikā un 
programmās.

Or. en

Pamatojums

Mazās uzņēmējdarbības aktā ir noteikti 10 principi un izklāstīti politikas un likumdošanas 
pasākumi, kam jāveicina MVU izaugsme un darba vietu izveides potenciāls. Mazās 
uzņēmējdarbības akta īstenošana palīdz sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; 
priekšlikuma tekstā nav citu atsauču uz Mazās uzņēmējdarbības aktu.

Grozījums Nr. 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) dot ieguldījumu Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akta īstenošanā, 
pārraudzībā un izvērtēšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) sekmēt MVU ilgtspējīgu attīstību; 

Or. es

Pamatojums

Pie programmas vispārējiem mērķiem derētu atsevišķi minēt ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Grozījums Nr. 190
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) piemērot Mazās uzņēmējdarbības 
aktā minētos principus un īstenot tajā 
noteiktās prioritātes Savienības politikā 
un programmās;

Or. es

Grozījums Nr. 191
Gaston Franco
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izstrādājot MVU paredzētus 
pasākumus un īstenojot programmu, 
Komisijai un dalībvalstīm jāpievērš īpaša 
uzmanība šo uzņēmumu daudzveidībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izstrādājot MVU paredzētus 
pasākumus un īstenojot programmu, 
Komisijai un dalībvalstīm jāpievērš īpaša 
uzmanība šo uzņēmumu daudzveidībai.

Or. fr

Grozījums Nr. 193
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības rūpniecības nozares 
izaugsme procentuālā izteiksmē no kopējā 

(a) Savienības rūpniecības nozares un ar 
rūpniecību saistīto pakalpojumu nozares 
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IKP pieauguma; izaugsme procentuālā izteiksmē no kopējā 
IKP pieauguma;

Or. it

Pamatojums

Programmā jāpievēršas ne vien rūpniecības nozarei, bet arī pakalpojumu nozarei.

Grozījums Nr. 194
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības rūpniecības nozares 
izaugsme procentuālā izteiksmē no kopējā 
IKP pieauguma;

(a) rūpniecības nozares izaugsme katrā 
dalībvalstī un Savienībā procentuālā 
izteiksmē no kopējā IKP pieauguma;

Or. pt

Grozījums Nr. 195
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības rūpniecības nozares 
izaugsme procentuālā izteiksmē no kopējā 
IKP pieauguma;

(a) Savienības rūpniecības nozares un 
pakalpojumu nozares izaugsme 
procentuālā izteiksmē no kopējā IKP 
pieauguma;

Or. ro

Grozījums Nr. 196
Inês Cristina Zuber
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ražošanas faktoru — cita starpā, 
piemēram, enerģijas, transporta un 
komunikāciju — izmaksu samazinājums;

Or. pt

Grozījums Nr. 197
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienības rūpniecības produkcijas 
pieaugums ekonozarēs;

(b) katrā dalībvalstī saražotās produkcijas 
apjoma pieaugums un Savienības 
rūpniecības produkcijas pieaugums 
ekonozarēs; 

Or. pt

Grozījums Nr. 198
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienības rūpniecības produkcijas 
pieaugums ekonozarēs;

(b) Savienības rūpniecības produkcijas 
pieaugums ekonozarēs un videi drošu 
ražojumu un pakalpojumu piedāvājuma 
palielinājums;

Or. it

Pamatojums

Ekonozares ir tādas nozares, kurās produkcija tiek ražota tā, lai ierobežotu, novērstu vai 



PE491.338v01-00 78/126 AM\905685LV.doc

LV

mazinātu ekoloģisku kaitējumu ūdeņiem, gaisam un zemei vai lai novērstu šāda kaitējuma 
sekas, pievēršot uzmanību arī tādiem aspektiem kā atkritumi, troksnis un ekosistēmas. Tas 
attiecas arī uz tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem, kuri mazina ekoloģisko risku un 
piesārņojumu. 

Grozījums Nr. 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Savienības rūpniecības produkcijas 
pieaugums ekonozarēs;

(b) Savienības rūpniecības produkcijas 
pieaugums, īpaši ekonozarēs, taču arī citās 
nozarēs;

Or. ro

Grozījums Nr. 200
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) MVU administratīvā sloga pārmaiņas; (c) MVU administratīvā un regulatīvā 
sloga samazinājums, kā arī izmaiņas 
jaundibinātu MVU, uzņēmumu 
nodošanas gadījumu un neveiksmīgas 
uzņēmējdarbības gadījumu skaitā;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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



AM\905685LV.doc 79/126 PE491.338v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) MVU administratīvā sloga pārmaiņas; (c) administratīvā sloga pārmaiņas 
jaundibinātiem, kā arī jau pastāvošiem 
MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. ro

Grozījums Nr. 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 205
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Mazās uzņēmējdarbības aktā minēto 
principu īstenošana un tajā noteikto 
prioritāšu piemērošana ES politikā un 
programmās.

Or. en

Pamatojums

Mazās uzņēmējdarbības akta īstenošana palīdz sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; 
priekšlikuma tekstā nav sniegtas atsauces uz Mazās uzņēmējdarbības aktu.

Grozījums Nr. 206
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ieguldījumu pieaugums videi 
nekaitīgās tehnoloģijās;

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”.
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Grozījums Nr. 207
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) tiesiskā regulējuma vienkāršošana;

Or. it

Grozījums Nr. 208
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) MVU izaugsme darbinieku skaita un
pievienotās vērtības izteiksmē;

(d) MMVU izaugsme darbinieku skaita,
pievienotās vērtības un beztermiņa darba 
līgumu skaita izteiksmē; 

Or. pt

Grozījums Nr. 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) MVU izaugsme darbinieku skaita un 
pievienotās vērtības izteiksmē;

(d) MVU izaugsme;

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atšķirība jaunizveidotu MVU un jau 
pastāvošu MVU skaitā;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbalsts MVU apvienībām un 
uzņēmumu paplašināšanai;

Or. it

Pamatojums

Būtu jāatbalsta MVU apvienības un uzņēmumu paplašināšana, ja tādējādi iespējams uzlabot 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) MVU apgrozījums. svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) mikrouzņēmumu un MVU skaita 
pieaugums.

Or. ro

Grozījums Nr. 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) lielāka Savienības MVU 
konkurētspēja salīdzinājumā ar galveno 
konkurentu MVU konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) to MVU īpatsvara pieaugums, kuri 
darbojas pāri robežām Savienības 
iekšienē vai ārpus tās;

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar šo programmu tiek atbalstīta 
stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošana un 
veicināta “gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes” mērķa
sasniegšana. Programma jo īpaši veicina
nodarbinātības pamatmērķa sasniegšanu.

3. Ar šo programmu tiek atbalstīta 
līdzsvarota rūpniecības nozaru attīstība 
dalībvalstīs un veicināta ekonomiskā un 
sociālā līdzsvara sasniegšana starp dažāda 
lieluma uzņēmumiem, rosinot MMVU 
izveidi un nodrošinot šo uzņēmumu 
inteliģentai un stabilai izaugsmei un 
noturīgai attīstībai nepieciešamos 
finansiālos nosacījumus, konkurētspēju 
un ilgstpēju, nodrošinot neierobežotu 
pieeju un finansējumu MMVU izveidei un 
darbības nostiprināšanai un tādējādi 
dodot ievērojamu ieguldījumu 
nodarbinātības veicināšanā.

Or. pt

Grozījums Nr. 217
Marian-Jean Marinescu

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 finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
kapitāla un aizņēmumu veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) mazināt patlaban raksturīgo 
ekonomiskā līdzsvara trūkumu starp 
dažāda lieluma uzņēmumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 219
Mario Pirillo

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 
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus;

Or. it

Grozījums Nr. 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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

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

(a) uzlabot Savienības uzņēmumu, tostarp 
arī tūrisma, kultūras mantojuma, radošo 
industriju un mākslas un amatniecības 
nozaru uzņēmumu, konkurētspējas, tirgus 
piekļuves un ilgtspējas pamatnosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Ioannis A. Tsoukalas

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, tostarp 
tūrisma nozares uzņēmumu,
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus, ņemot vērā tūrisma
nozares ievērojamo devumu Savienības 
IKP un ieguldījumu darbavietu izveidē, 
un lielo MVU īpatsvaru šajā nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Krišjānis Kariņš

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 
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus tādās nozarēs kā, 
piemēram, tūrisms, mašīnbūve, 
kokapstrāde, pārtikas apstrāde u.c.;

Or. lv
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Grozījums Nr. 224
Silvia-Adriana Ţicău

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, jo īpaši 
mikrouzņēmumu un MVU, konkurētspējas 
un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp arī 
tūrisma nozarē.

Or. ro

Grozījums Nr. 225
Hermann Winkler

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 MVU
konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus, tostarp arī tūrisma 
nozarē;

Or. de

Grozījums Nr. 226
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) veicināt inovāciju izstrādi 
uzņēmumos, orientējoties uz pielāgošanos 
un pāreju uz ekonomiku, kurai raksturīgs 
zems oglekļa emisijas līmenis, noturība 
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pret klimata ietekmi, energoefektivitāte un 
efektīvs resursu izmantojums.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sekmēt MMVU būtisko lomu sociālo 
aspektu risināšanā, jo īpaši rosinot šos 
uzņēmumus izveidot darbavietas ar 
nodrošinātām darba ņēmēju tiesībām;

Or. pt

Grozījums Nr. 228
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sekmēt tūrisma nozares uzņēmumu 
pievilcīgumu un ilgtspēju;

Or. it

Grozījums Nr. 229
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) uzlabot finansējuma pieejamību 
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mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
kapitāla un aizdevumu veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) uzlabot konsultāciju pieejamību;

Or. de

Grozījums Nr. 231
Ioan Enciu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) veicināt uzņēmējdarbību un 
uzņēmējdarbības kultūru;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās;

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās, atbilstīgi ikvienā dalībvalstī 
apzinātajām vajadzībām;
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Or. pt

Grozījums Nr. 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās;

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās, proti, atbalstot sievietes 
uzņēmējdarbībā un gados jaunus 
uzņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās;

(b) veicināt uzņēmējdarbību un 
uzņēmējdarbības kultūru;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās;

(b) veicināt uzņēmējdarbību un 
uzņēmējdarbības kultūru;

Or. en
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Grozījums Nr. 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās;

(b) veicināt uzņēmējdarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās;

(b) veicināt uzņēmējdarbību, tostarp īpašās 
mērķgrupās, pievēršoties arī uzņēmumu 
nodošanas atvieglojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 238
Marian-Jean Marinescu

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 piekļuvi tirgiem, īpaši 
Savienībā un pasaules mērogā;

Or. en
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Grozījums Nr. 239
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem kapitāla un 
aizņēmumu veidā;

Or. ro

Grozījums Nr. 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 un finanšu 
instrumentu pieejamību mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem kapitāla un 
aizņēmumu veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlabot piekļuvi Savienības un 
pasaules tirgiem.

(d) uzlabot Savienības uzņēmumu, jo īpaši 
MVU, konkurētspējas un ilgtspējas 
pamatnosacījumus visās nozarēs, tostarp 
tūrisma nozarē;

Or. en
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Grozījums Nr. 242
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules 
tirgiem.

(d) uzlabot piekļuvi tirgiem, īpaši 
Savienībā un pasaules mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Uzlabot piekļuvi Savienības un 
pasaules tirgiem.

(d) uzlabot piekļuvi tirgiem Savienībā, kā 
arī pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules 
tirgiem.

(d) uzlabot mikrouzņēmumu un MVU 
piekļuvi Savienības un pasaules tirgiem.

Or. ro
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Grozījums Nr. 245
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) uzlabot piekļuvi tirgiem, veicinot 
Eiropas standartu un regulējuma 
pielāgošanu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu vajadzībām un faktiskajai 
situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) uzlabot piekļuvi tirgiem, veicinot 
Eiropas standartu un regulējuma 
pielāgošanu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu vajadzībām un faktiskajai 
situācijai;

Or. en

Pamatojums

Teksts jāpapildina ar trijiem šajos grozījumos minētajiem konkrētajiem mērķiem.  Standartu 
pieejamība un pielāgošanās tiem, kā arī uzņēmumu nodošana ir viens no desmit Mazās 
uzņēmējdarbības akta principiem.

Grozījums Nr. 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbalstīt un konsolidēt kvalitatīvas 
rūpniecības attīstību Eiropā un izcilības 
zīmes „European label” izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) nostiprināt programmas, kuru mērķis 
ir rosināt MVU, īpaši mikrouzņēmumus, 
izmantot atbalsta pakalpojumus, un 
nodrošināt šo pakalpojumu pieejamību 
minētajiem uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 249
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) uzlabot konsultāciju pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) veicināt radošo industriju, dizaina 
inovāciju, kultūras mantojuma un 
tradicionālās un mūsdienu mākslas un 
amatniecības integrāciju tirgū, lai 
nodrošinātu šo nozaru atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) uzlabot konsultāciju pieejamību un 
veicināt atbalstu MVU, īpaši 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) uzlabot konsultāciju pieejamību un 
veicināt atbalstu MVU, īpaši 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) atvieglot uzņēmumu nodošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) atvieglot uzņēmumu nodošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) atbalstīt MVU starpniekorganizāciju 
nozīmi un darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Darbības, kas noteiktas saistībā ar 
konkrētajiem mērķiem, sekmē Mazās 
uzņēmējdarbības akta īstenošanu:
a) uzlabot piekļuvi tirgiem, veicinot 
Eiropas standartu un regulējuma 
pielāgošanu mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu vajadzībām un faktiskajai 
situācijai;
b) uzlabot konsultāciju pieejamību un 
veicināt atbalstu MVU, īpaši 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem;
c) atvieglot uzņēmumu nodošanu;
d) atbalstīt MVU starpniekorganizāciju 
nozīmi un darbību.

Or. en

Pamatojums

Standartu pieejamība un pielāgošanās tiem, kā arī uzņēmumu nodošana ir viens no desmit 
Mazās uzņēmējdarbības akta principiem — konsultāciju pieejamības nodrošināšana var būt 
papildu darbība vai mērķis.

Grozījums Nr. 257
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Darbības, kas noteiktas saistībā ar 
konkrētajiem mērķiem, sekmē Komisijas 
paziņojuma „Vispirms domāt par 
mazākajiem: Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akts”1 īstenošanu.

_______________
.1 COM(2008)394.
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Or. en

Grozījums Nr. 258
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īstenojot programmu, tiek veicināta 
nepieciešamība uzņēmumiem pielāgoties 
energoefektīvai, resursefektīvai un pret 
klimata pārmaiņām noturīgai ekonomikai 
ar zemām oglekļa emisijām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 259
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īstenojot programmu, tiek veicināta 
nepieciešamība uzņēmumiem pielāgoties 
energoefektīvai, resursefektīvai un pret 
klimata pārmaiņām noturīgai ekonomikai 
ar zemām oglekļa emisijām.

2. Plānojot un īstenojot programmu, tiek 
veicināta nepieciešamība uzņēmumiem 
pielāgoties energoefektīvai, resursefektīvai 
un pret klimata pārmaiņām noturīgai 
ekonomikai ar zemām oglekļa emisijām.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īstenojot programmu, tiek veicināta 
nepieciešamība uzņēmumiem pielāgoties 
energoefektīvai, resursefektīvai un pret 
klimata pārmaiņām noturīgai ekonomikai 
ar zemām oglekļa emisijām.

2. Īstenojot programmu, tiek veicināta 
nepieciešamība uzņēmumiem pielāgoties 
informācijas sabiedrībai un 
energoefektīvai, resursefektīvai un pret 
klimata pārmaiņām noturīgai ekonomikai 
ar zemām oglekļa emisijām.

Or. ro

Grozījums Nr. 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
aptuveni 0,5 % no daudzgadu finanšu 
shēmas, un vismaz 60 % no šīs summas
piešķir finanšu instrumentiem.

Or. it

Pamatojums

Galīgā summa tiks piešķirta atkarībā no tā, kāds būs iznākums sarunās par daudzgadu 
finanšu shēmu. Lai programma varētu darboties rezultatīvi, tai nepieciešamā finansējuma 
apmērs ir vismaz 0,5 % no daudzgadu finanšu shēmas, turklāt vismaz 60 % no piešķirtās 
summas jāizmanto MVU finansiālajam atbalstam.

Grozījums Nr. 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
EUR 2,522 miljardi, no kuriem aptuveni

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

EUR 1,4 miljardus piešķir finanšu 
instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
[EUR 2,522 miljardi], no kuriem vismaz
[EUR 1,4 miljardus / 55,5 %] piešķir 
finanšu instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
[EUR 2,522 miljardi], no kuriem aptuveni 
65 % piešķir finanšu instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
EUR 2,522 miljardi, no kuriem vismaz
[EUR 1,4 miljardus / 55,5 %] piešķir 
finanšu instrumentiem.

Or. sl

Grozījums Nr. 266
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No šajā regulā noteiktā finansējuma var 
segt arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas pasākumiem, kuri 
vajadzīgi programmas pārvaldīšanai un tās 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši izpētei, 
ekspertu sanāksmēm, informēšanas un 
saziņas darbībām, tostarp korporatīvajai 
saziņai par Savienības politiskajām 
prioritātēm, ciktāl tās ir saistītas ar 
programmas vispārējiem mērķiem, 
izdevumus par informācijas apstrādei un 
apmaiņai paredzētiem IT tīkliem, kā arī 
visus pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kas Komisijai var 
rasties, pārvaldot programmu.

2. No šajā regulā noteiktā finansējuma var 
segt arī izdevumus, kas saistīti ar 
sagatavošanas, pārraudzības, kontroles, 
revīzijas un izvērtēšanas pasākumiem, kuri 
vajadzīgi programmas pārvaldīšanai un tās 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši izdevumus par 
pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 
informēšanas un saziņas darbībām, tostarp 
korporatīvajai saziņai par Savienības 
politiskajām prioritātēm, ciktāl tās ir 
saistītas ar programmas vispārējiem 
mērķiem, izdevumus par informācijas 
apstrādei un apmaiņai paredzētiem IT 
tīkliem, kā arī visus pārējos tehniskās un 
administratīvās palīdzības izdevumus, kas 
Komisijai var rasties, pārvaldot 
programmu. Šie izdevumi nedrīkst 
pārsniegt 5 % no programmai paredzētā 
finansējuma.

Or. ro

Grozījums Nr. 267
Maurice Ponga



AM\905685LV.doc 103/126 PE491.338v01-00

LV

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu dalība Aizjūras valstu un teritoriju un trešo 
valstu dalība

Or. fr

Grozījums Nr. 268
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) aizjūras valstis un teritorijas, kas 
minētas lēmumā [Padomes 2011. gada 
27. novembra Lēmums 2001/822/EK par 
aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar 
Eiropas Kopienu, grozīts ar Padomes 
2007. gada 19. marta 
Lēmumu 2007/249/EK];

Or. fr

Grozījums Nr. 269
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības uzņēmumu konkurētspējas un 
ilgtspējas pamatnosacījumu uzlabošanai 
veicamās darbības

Savienības uzņēmumu, īpaši 
mikrouzņēmumu un MVU, konkurētspējas 
un ilgtspējas pamatnosacījumu uzlabošanai 
veicamās darbības

Or. ro
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Grozījums Nr. 270
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju un ilgtspēju un uzlabotu 
uzņēmumu konkurētspējas, ilgstpējas un 
izaugsmes veicināšanas valsts līmeņa 
politikas pasākumu efektivitāti, 
saskaņotību un konsekvenci Eiropā.

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju un ilgtspēju un uzlabotu 
uzņēmumu konkurētspējas, darbības 
nostiprināšanas, ilgtspējas un izaugsmes 
veicināšanas valsts līmeņa politikas 
pasākumu efektivitāti, saskaņotību un 
konsekvenci Eiropā, īpaši pievēršoties 
uzņēmumu dibināšanai inovatīvās 
nozarēs ar lielu attīstības potenciālu, kā 
arī izveidojot izcelsmes marķējumu (made 
in).

Or. it

Pamatojums

Regulā jāparedz atbalsts uzņēmumiem visa uzņēmuma dzīves cikla laikā, tātad arī uzņēmuma 
darbības nostiprināšanas posmā, kā arī atbalsts pārstrukturēšanai vai reorganizācijai 
konkurētspējas uzlabošanas nolūkā.

Grozījums Nr. 271
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju un ilgtspēju un uzlabotu 
uzņēmumu konkurētspējas, ilgstpējas un 
izaugsmes veicināšanas valsts līmeņa 
politikas pasākumu efektivitāti, 
saskaņotību un konsekvenci Eiropā.

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības MMVU stabilai izaugsmei un 
noturīgai attīstībai nepieciešamos 
finansēšanas nosacījumus, autonomiju,
konkurētspēju un ilgtspēju un tādējādi
ikvienā dalībvalstī uzlabotu valsts līmeņa 
politikas pasākumu, kuri paredzēti
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ekonomiskā līdzsvara veicināšanai un 
attīstīšanai uzņēmējdarbības vidē, 
efektivitāti, saskaņotību un konsekvenci.

Or. pt

Grozījums Nr. 272
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju un ilgtspēju un uzlabotu 
uzņēmumu konkurētspējas, ilgstpējas un 
izaugsmes veicināšanas valsts līmeņa 
politikas pasākumu efektivitāti, 
saskaņotību un konsekvenci Eiropā.

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
MVU, konkurētspēju un ilgtspēju un 
uzlabotu uzņēmumu konkurētspējas, 
ilgtspējas un izaugsmes veicināšanas valsts 
līmeņa politikas pasākumu efektivitāti, 
saskaņotību un konsekvenci Eiropā.

Or. de

Grozījums Nr. 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju un ilgtspēju un uzlabotu 
uzņēmumu konkurētspējas, ilgstpējas un 
izaugsmes veicināšanas valsts līmeņa 
politikas pasākumu efektivitāti, 
saskaņotību un konsekvenci Eiropā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 274
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju un ilgtspēju un uzlabotu 
uzņēmumu konkurētspējas, ilgstpējas un 
izaugsmes veicināšanas valsts līmeņa 
politikas pasākumu efektivitāti, 
saskaņotību un konsekvenci Eiropā.

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju un ilgtspēju un uzlabotu 
uzņēmumu, tostarp tūrisma nozares 
uzņēmumu, konkurētspējas, ilgtspējas un 
izaugsmes veicināšanas vietējā, reģionālā 
un valsts līmeņa politikas pasākumu 
efektivitāti, saskaņotību un konsekvenci 
Eiropā.

Or. fr

Grozījums Nr. 275
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
konkurētspēju un ilgtspēju un uzlabotu 
uzņēmumu konkurētspējas, ilgstpējas un 
izaugsmes veicināšanas valsts līmeņa 
politikas pasākumu efektivitāti, 
saskaņotību un konsekvenci Eiropā.

1. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas, lai uzlabotu un stiprinātu 
Savienības uzņēmumu, jo īpaši 
mikrouzņēmumu un MVU, konkurētspēju 
un ilgtspēju un uzlabotu uzņēmumu 
konkurētspējas, ilgtspējas un izaugsmes 
veicināšanas valsts līmeņa politikas 
pasākumu efektivitāti, saskaņotību un 
konsekvenci Eiropā.

Or. ro
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Grozījums Nr. 276
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atbalstīt darbības, kas 
paredzētas jaunu konkurētspējas stratēģiju 
izstrādei. Šādas darbības var būt:

2. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas jaunu stratēģiju izstrādei 
uzņēmumu konkurētspējas un pastāvīgas 
attīstības nodrošināšanai, kā arī darbības 
Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta 
īstenošanas atbalstam. Šādas darbības var 
būt:

Or. fr

Grozījums Nr. 277
Inês Cristina Zuber

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atbalstīt darbības, kas 
paredzētas jaunu konkurētspējas stratēģiju 
izstrādei. Šādas darbības var būt:

2. Komisija kā daļu no pasākumiem, kas 
paredzēti MMVU stabilai izaugsmei un 
noturīgai attīstībai nepieciešamo 
finansēšanas nosacījumu uzlabošanai, var 
atbalstīt darbības, kas paredzētas jaunu 
konkurētspējas stratēģiju izstrādei. Šādas 
darbības var būt:

Or. pt

Grozījums Nr. 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var atbalstīt darbības, kas 
paredzētas jaunu konkurētspējas stratēģiju 
izstrādei. Šādas darbības var būt:

2. Komisija atbalsta darbības, kas 
paredzētas jaunu stratēģiju izstrādei 
uzņēmumu konkurētspējas un pastāvīgas 
attīstības nodrošināšanai, kā arī darbības 
Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta 
īstenošanas atbalstam. Šādas darbības var 
būt:

Or. fr

Grozījums Nr. 279
Inês Cristina Zuber

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 mainītu
tādu politikas pasākumu izstrādi, 
īstenošanu un izvērtēšanu, kuri ietekmē 
MMVU izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, 
kā arī šo uzņēmumu grūtības piekļūt 
tirgiem, konkurētspēju un negodīgu 
konkurenci, kas saistīta ar lielu 
ekonomisku grupējumu ietekmi tirgū un 
apdraud MMVU ilgtspēju un dzīvotspēju, 
tostarp izturību pret katastrofām, un lai 
nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru, 
augstas kvalitātes klasteru un 
uzņēmējdarbības tīklu izveidi, 
pamatnosacījumus un ilgstpējīgu ražojumu, 
pakalpojumu un procesu izstrādi; 

Or. pt

Grozījums Nr. 280
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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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, kuri ietekmē 
uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, 
tostarp izturību pret katastrofām, un lai 
nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru, 
augstas kvalitātes klasteru un 
uzņēmējdarbības tīklu izveidi un Eiropas 
konkurētspējas klasteru sadarbību un 
uzlabotu to pievilcību, un lai noteiktu 
pamatnosacījumus un nodrošinātu
ilgtspējīgu ražojumu, pakalpojumu un 
procesu izstrādi, kā arī atbalstu 
uzņēmumiem to sociālās atbildības 
īstenošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 281
Patrizia Toia

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, kuri ietekmē 
uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, 
tostarp izturību pret katastrofām, un lai 
nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru, 
efektīvu un uzticamu loģistiku, augstas 
kvalitātes klasteru un uzņēmējdarbības 
tīklu izveidi, pamatnosacījumus un 
ilgtspējīgu ražojumu, pakalpojumu un 
procesu izstrādi;

Or. it

Pamatojums

Loģistika ir būtisks konkurētspējas nodrošināšanas faktors, un ir jāuzsver tās stratēģiskā 
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nozīme saistībā ar infrastruktūras attīstību.

Grozījums Nr. 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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, kuri ietekmē 
uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, 
apmainoties ar paraugpraksi attiecībā uz 
augstas kvalitātes klasteru un 
uzņēmējdarbības tīklu pamatnosacījumiem 
un pārvaldību, rosinot transnacionālu 
sadarbību starp klasteriem un veicinot
ilgtspējīgu ražojumu, pakalpojumu un 
procesu izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 283
Hermann Winkler

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, kuri ietekmē 
uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, 
tostarp izturību pret katastrofām, un lai 
nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru, 
augstas kvalitātes klasteru un 
uzņēmējdarbības tīklu izveidi, 
pamatnosacījumus, kā, piemēram, 
samazinātu administratīvo slogu, un 
ilgtspējīgu ražojumu, pakalpojumu un 
procesu izstrādi;
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Or. de

Grozījums Nr. 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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, kuri ietekmē 
uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, 
tostarp izturību pret katastrofām, un lai 
nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru, 
augstas kvalitātes klasteru un 
uzņēmējdarbības tīklu izveidi, 
pamatnosacījumus un ilgtspējīgu ražojumu, 
metožu, pakalpojumu un procesu izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Inês Cristina Zuber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pasākumi krīzē nonākušu vai 
nopietni apdraudētu nozaru, kurās ir 
augsts MMVU īpatsvars, aizsardzībai 
visās dalībvalstīs ar īpašām intervences 
programmām un pasākumiem, cita starpā 
jo īpaši vietēja mēroga tirdzniecības, 
būvniecības, tekstilrūpniecības un 
metalurģijas nozares aizsardzībai;

Or. pt
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Grozījums Nr. 286
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pasākumi Savienības MVU 
konkurētspējas un ilgtspējas veicināšanai 
tūrisma nozarē, cita starpā veicinot 
dalībvalstu sadarbību ar labas prakses 
apmaiņas palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt 
MVU pārstāvošās organizācijas un 
palielināt to nozīmi MVU atbalstīšanā un 
konsultēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pasākumi, kas paredzēti, lai rosinātu 
dalībvalstu, citu programmā iesaistīto 
valstu un Savienības galveno konkurentu 
sadarbību politikas veidošanā un apmaiņā 
ar labu praksi, un lai aptvertu 

(b) pasākumi, kas paredzēti, lai rosinātu 
dalībvalstu, citu programmā iesaistīto 
valstu un Savienības galveno konkurentu 
sadarbību politikas veidošanā un apmaiņā 
ar labu praksi, un lai aptvertu 



AM\905685LV.doc 113/126 PE491.338v01-00

LV

konkurētspējas politikas starptautiskos 
aspektus;

konkurētspējas politikas starptautiskos 
aspektus, pievēršot uzmanību arī 
aizsardzības mehānismiem pret importu 
par dempinga cenām no valstīm, kas nav 
Eiropas Kopienas dalībvalstis;

Or. it

Pamatojums

Regulā būtu jāparedz mehānismi Eiropas MVU aizsardzībai pret negodīgu konkurenci, kurā 
iesaistītas Eiropas Savienībai nepiederošas valstis, vienlaikus ievērojot normatīvās prasības 
konkurences un brīvas tirdzniecības jomā. 

Grozījums Nr. 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pasākumi, kas paredzēti, lai rosinātu 
dalībvalstu, citu programmā iesaistīto 
valstu un Savienības galveno konkurentu
sadarbību politikas veidošanā un apmaiņā 
ar labu praksi, un lai aptvertu 
konkurētspējas politikas starptautiskos 
aspektus;

(b) pasākumi, kas paredzēti, lai rosinātu 
dalībvalstu, citu programmā iesaistīto 
valstu un Savienības galveno tirdzniecības 
partneru sadarbību politikas veidošanā un 
apmaiņā ar labu praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pasākumi, kas paredzēti 
pamatnosacījumu, jo īpaši MVU darbības 
pamatnosacījumu, uzlabošanai, mazinot 
administratīvo slogu. Pasākumi līdzās 
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citiem var būt šādi:
– kvantitatīvu un kvalitatīvu mērķu 
noteikšana administratīvā sloga 
mazināšanai, ņemot vērā gan spēkā 
esošos tiesību aktus, gan jaunus tiesību 
aktus, kuri stājas spēkā pēc attiecīgā 
mērķa noteikšanas;
– neatkarīgu ekspertu grupu izveide, 
kuras konsultētu Komisiju attiecībā uz to, 
kā mazināt ar Savienības tiesību aktiem 
saistītus administratīvos šķēršļus;
– informācijas un labas prakses apmaiņa 
par ES tiesību aktu transponēšanu valstu 
tiesību aktos, tostarp sistemātisku MVU 
testa piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pasākumi sadarbības rosināšanai 
starp ieinteresētajām pusēm, tām 
apmainoties ar labu praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbalsts paraugprakses apmaiņai, 
sadarbībai un informācijas apritei starp 
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MVU pārstāvošām organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Silvia-Adriana Ţicău

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 mikrouzņēmumu un MVU 
politikas izstrādei un politikas veidotāju 
sadarbības rosināšanai jo īpaši ar mērķi 
atvieglot programmu un pasākumu 
pieejamību mikrouzņēmumiem un MVU.

Or. ro

Grozījums Nr. 294
Inês Cristina Zuber

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 MMVU politikas izstrādei un 
politikas veidotāju sadarbības rosināšanai 
ar mērķi nodrošināt, ka Kopienas līdzekļi 
tiek acīmredzami nodoti MMVU rīcībā un 
šie uzņēmumi tos izmanto, un jo īpaši ar 
mērķi atvieglot programmu un pasākumu 
pieejamību MMVU.

Or. pt

Grozījums Nr. 295
Hermann Winkler
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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 ciešā 
sadarbībā ar MVU apvienībām, tām 
paužot MVU viedokli, un atbalsts politikas 
veidotāju sadarbības rosināšanai jo īpaši ar 
mērķi atvieglot programmu un pasākumu 
pieejamību MVU.

Or. de

Grozījums Nr. 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

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 savstarpējas sadarbības, 
kā arī sadarbības ar MVU organizācijām
rosināšanai jo īpaši ar mērķi atvieglot 
programmu un pasākumu pieejamību 
MVU.

Or. fr

Grozījums Nr. 297
Kent Johansson

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, pilsoniskās sabiedrības 
un uzņēmējdarbības aprindu sadarbības 
rosināšanai jo īpaši ar mērķi atvieglot 
programmu un pasākumu pieejamību 
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MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Patrizia Toia

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 MVU, ievērojot 
Mazās uzņēmējdarbības akta principus un 
īpašu uzmanību pievēršot vietējo 
pašvaldību iespējamai lomai.

Or. it

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība mazajiem uzņēmumiem un Mazās uzņēmējdarbības akta 
pamatprincipiem, jo īpaši principam „vispirms domāt par mazākajiem”, un jāiesaista arī 
vietējās pašvaldības, jo tās pārzin attiecīgajā teritorijā darbojošos MVU un to vajadzības.  

Grozījums Nr. 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 Eiropas, 
reģionālā un valsts līmeņa programmu un 
pasākumu, tostarp „Apvārsnis 2020” un 
struktūrfondu, pieejamību MVU.

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasākumi MVU konkurētspējas un 
ilgtspējas veicināšanai tūrisma nozarē, 
mudinot izveidot labvēlīgu vidi uzņēmumu 
attīstībai šajā nozarē un veicinot 
dalībvalstu sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Tūrisma nozīmība ir atzīta Lisabonas līgumā, kurā norādītas Savienības īpašās kompetences 
šajā jomā. Ar šo programmu paredzēts īstenot šīs kompetences. Tādēļ tekstā tas jāaplūko 
izsmeļošāk.

Grozījums Nr. 301
Reinhard Bütikofer
Zaļo/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) atbalsts MVU, tiem īstenojot tiesību 
aktu prasības, novērtējot un uzlabojot 
savas darbības ekoloģiskos aspektus un 
energoefektivitāti, pilnveidojot prasmes 
un kvalifikāciju, attīstot jaunus 
ilgtspējīgus uzņēmējdarbības modeļus un 
resursu ziņā efektīvas vērtību ķēdes.

Or. en
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Grozījums Nr. 302
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) atbalsts MVU apvienību veidošanai, 
tostarp klasteru un pārrobežu tīklu 
izveidei, un uzņēmumu paplašināšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 303
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasākumi MVU konkurētspējas un 
ilgtspējas veicināšanai tūrisma nozarē, 
cita starpā veicinot dalībvalstu sadarbību 
ar labas prakses apmaiņas palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) atbalsts MVU pārstāvošo 
organizāciju sadarbības tīkliem / 
pieredzes/paraugprakses apmaiņai par 
Mazās uzņēmējdarbības akta īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 305
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pasākumi, kas paredzēti Mazās 
uzņēmējdarbības akta principu „vispirms 
domāt par mazākajiem” un „tikai 
vienreiz” īstenošanai.

Or. es

Grozījums Nr. 306
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) atbalsts tādu sistēmu izstrādei, kuras 
palīdzētu Eiropas iedzīvotājiem izveidot 
uzņēmumus ārpus savas dalībvalsts un 
iekļūt citu dalībvalstu tirgos, tādējādi 
labāk izmantojot Eiropas vienotā tirgus 
potenciālu;

Or. hu

Grozījums Nr. 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) prioritārs atbalsts privātiem 
uzņēmumiem, īpaši MVU, kuri tirgū 
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ievieš inovatīvas ar vidi saistītas idejas.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) „zināšanu bāzes” par 
uzņēmējdarbību Eiropā un e-mācību 
sistēmas izveide visu 27 dalībvalstu 
valodās, kā arī konsultantu reģistra un 
tiešsaistes konsultāciju platformas izveide, 
kurus izmantojot, būtu iespējams viegli un 
ātri iegūt informāciju par konkrētai 
dalībvalstij raksturīgiem jautājumiem.

Or. hu

Grozījums Nr. 309
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
6. pants – 2a. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pasākumi MVU konkurētspējas un 
ilgtspējas veicināšanai tūrisma nozarē, 
mudinot izveidot labvēlīgu vidi uzņēmumu 
attīstībai šajā nozarē un veicinot 
dalībvalstu sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Tūrisms ir svarīga Savienības tautsaimniecības nozare, un šīs nozares uzņēmumi ievērojami 
veicina izaugsmi un darbavietu izveidi.
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Grozījums Nr. 310
Inês Cristina Zuber

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 MMVU
īpatsvars un kas dod lielu ieguldījumu 
dalībvalstu un Savienības IKP. Šādas 
iniciatīvas stimulē ražošanas attīstību 
valsts mērogā un sekmē ražīgumu, 
resursefektivitāti, ilgtspēju un uzņēmumu 
sociālo atbildību, tā radot labvēlīgus 
apstākļus ekonomikas izaugsmei, kam ir 
izšķirīga nozīme, lai risinātu no 
sistēmiskās krīzes izrietošās sociālās 
problēmas, jo īpaši valstīs ar vājāku 
ekonomiku.

Or. pt

Grozījums Nr. 311
Silvia-Adriana Ţicău

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. 

3. Komisija var atbalstīt iniciatīvas, kas 
paātrina konkurētspējīgu nozaru 
parādīšanos, balstoties uz starpnozaru 
darbībām jomās, kurās ir liels 
mikrouzņēmumu un MVU īpatsvars un 
kas ievērojami sekmē nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanu un dod lielu 
ieguldījumu Savienības IKP. Šādas 
iniciatīvas stimulē jaunu tirgu attīstība un 
preču un pakalpojumu piedāvājumu, 
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Tās ir iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt 
ražīgumu, resursefektivitāti, ilgtspēju un 
uzņēmumu sociālo atbildību.

pamatojoties uz konkurētspējīgākajiem 
uzņēmējdarbības modeļiem vai uz vērtības 
ķēžu izmaiņām. Tās ir iniciatīvas, kuru 
mērķis ir veicināt ražīgumu, 
resursefektivitāti, ilgtspēju un uzņēmumu 
sociālo atbildību.

Or. ro

Grozījums Nr. 312
Patrizia Toia

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, un novatorisku nozaru 
veidošanos, piemēram, radošās, ar IKT 
inovācijām saistītās nozares. 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.

Or. it

Pamatojums

Lai uzlabotu Eiropas MVU konkurētspēju, jāpievēršas novatoriskām nozarēm un radošajām 
nozarēm.

Grozījums Nr. 313
Amalia Sartori
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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. Šādas iniciatīvas stimulē 
jaunu tirgu attīstību un preču un 
pakalpojumu piedāvājumu, pamatojoties uz 
konkurētspējīgākajiem uzņēmējdarbības 
modeļiem, uzlabotiem produktiem un 
procedūrām, mainītām 
organizatoriskajām struktūrām vai 
vērtības ķēžu izmaiņām. Tās ir iniciatīvas, 
kuru mērķis ir veicināt ražīgumu, ilgtspēju, 
jo īpaši resursefektivitāti un 
energoefektivitāti, un uzņēmumu sociālo 
atbildību. Ar šīm darbībām tiek mudināts 
pieņemt jaunus uzņēmējdarbības 
modeļus, kā arī komerciāli lietot attiecīgās
jaunu produktu un pakalpojumu idejas.

Or. en

Pamatojums

Galvenokārt jāpievēršas starpnozaru iniciatīvām, no kurām labumu gūst visdažādākie MVU. 
Līdzās konkurētspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem un izmaiņām vērtību ķēdēs 
konkurētspējīgu nozaru rašanos var sekmēt arī uzlaboti produkti un procesi, kā arī izmaiņas 
organizatoriskajās struktūrās.

Grozījums Nr. 314
Konrad Szymański

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 

3. Komisija var atbalstīt iniciatīvas, kas 
paātrina konkurētspējīgu nozaru 
parādīšanos jomās, kurās ir liels MVU 
īpatsvars un kas dod lielu ieguldījumu 
Savienības IKP. Šādas iniciatīvas stimulē 
jaunu tirgu attīstība un preču un 
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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.

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.

Or. en

Pamatojums

Ir nepamatoti pievērsties tikai starpnozaru darbībām.

Grozījums Nr. 315
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
6. pants – 3a. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija šajā nolūkā var atbalstīt arī 
darbības, ko paredzēts īstenot atsevišķās 
nozarēs, kurām raksturīgs liels MVU 
īpatsvars un kuras sniedz lielu 
ieguldījumu Savienības IKP, piemēram, 
tūrisma nozarē un ar dizainu saistītu 
patēriņa preču nozarē.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir jābūt iespējai atbalstīt iniciatīvas konkrētās nozarēs.

Grozījums Nr. 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Regulas priekšlikums
6. pants – 3a. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija šajā nolūkā var atbalstīt arī 
darbības, ko paredzēts īstenot atsevišķās 
nozarēs, kurām raksturīgs liels MVU 
īpatsvars un kuras sniedz lielu 
ieguldījumu Savienības IKP, piemēram, 
tūrisma nozarē un ar dizainu saistītu 
patēriņa preču nozarē.

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir jābūt iespējai atbalstīt iniciatīvas konkrētās nozarēs.

Grozījums Nr. 317
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Text proposed by the Commission Amendment

3.a Komisija apņemas izstrādāt rādītājus, 
kas raksturo MVU uzņēmējdarbību, un 
vākt attiecīgos datus. Dati tiek vākti 
vietējā līmenī un apkopoti Eiropas 
mērogā, lai nodrošinātu to salīdzināmību 
un lai apzinātu paraugpraksi un 
neveiksmes.

Or. it

Justification

Lai izstrādātu MVU labvēlīgas, efektīvas stratēģijas, būtu nepieciešami ticami rādītāji, kas 
ļautu apkopot un salīdzināt datus, lai izvairītos no neveiksmēm.


