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Grozījums Nr. 318
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija palīdz veicināt 
uzņēmējdarbību, uzlabojot 
pamatnosacījumus, kas ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību. Komisija 
atbalsta uzņēmumu attīstībai un izaugsmei 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, jo īpaši 
attiecībā uz mikrouzņēmumiem un MVU.

Or. ro

Grozījums Nr. 319
Henri Weber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija palīdz veicināt 
uzņēmējdarbību, uzlabojot 
pamatnosacījumus, kas ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību. Komisija 
atbalsta uzņēmumu, jo īpaši mazo 
uzņēmumu un mikrouzņēmumu darbības 
sākšanai, attīstībai, izaugsmei un 
nodošanai labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 321
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija palīdz veicināt 
uzņēmējdarbību, uzlabojot 
pamatnosacījumus, kas ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību, saskaņojot 
spēkā esošos tiesību aktus un samazinot 
birokrātiskās izmaksas, ko sedz MVU 
dažādās dalībvalstīs. Komisija atbalsta 
uzņēmumu attīstībai, izaugsmei un 
konsolidācijai labvēlīgu uzņēmējdarbības 
vidi.

Or. it

Pamatojums

Jāsniedz atbalsts uzņēmumiem arī posmos pēc darbības sākšanas, lai nostiprinātu to pozīciju 
tirgū (konsolidācija), veicot konkurētspējīgu reorganizāciju/pārstrukturēšanu, lai cīnītos pret 
jaunām problēmām ekonomikā, kā arī saskaņojot tiesību aktus.

Grozījums Nr. 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija palīdz veicināt 
uzņēmējdarbību, uzlabojot 
pamatnosacījumus, kas ietekmē 
uzņēmējdarbības attīstību. Komisija 
atbalsta uzņēmumu attīstībai un izaugsmei 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, īpašu
uzmanību pievēršot MVU stratēģijām un 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām.

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniem, 
potenciāliem, gados jauniem uzņēmējiem 
un sievietēm uzņēmējām.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām.

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem, sievietēm 
uzņēmējām, amatniekiem un īpašām 
mērķgrupām.
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Or. fr

Grozījums Nr. 325
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām.

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām, 
piemēram, tiem uzņēmējiem vecumā no 
30 līdz 60 gadiem, kurus skārusi krīze.

Or. it

Pamatojums

Ekonomikas krīze ir smagi skārusi uzņēmējus vecumā virs 50 gadiem. Tāpēc viņi jāiekļauj 
tajās grupās, kurām Komisijai būtu jāpievērš īpaša uzmanība.

Grozījums Nr. 326
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām.

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem, civilā sektora 
uzņēmējiem un sievietēm uzņēmējām, kā 
arī īpašām mērķgrupām.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām.

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām, 
piemēram, migrantiem, tādām sociāli 
mazaizsargātām vai neaizsargātām 
grupām kā personām ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām.

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām, 
tostarp gados vecākiem uzņēmējiem, kuru 
pieredze un neformālie sakari var būt ļoti
vērtīgi.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst novērtēt pārāk zemu gados vecāku pilsoņu nozīmi uzņēmējdarbībā. Ņemot vērā viņu 
pieredzi un sakarus, gados vecāki pilsoņi var veikt nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības 
uzsākšanā un tādējādi kļūt par novecojošas sabiedrības aktīviem locekļiem.

Grozījums Nr. 329
Hermann Winkler
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām.

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām un 
uzņēmumu nodošanai.

Or. de

Grozījums Nr. 330
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām mērķgrupām.

2. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados 
jauniem uzņēmējiem, jauniem un 
potenciāliem uzņēmējiem un sievietēm 
uzņēmējām, kā arī īpašām personām ar 
speciālām zināšanām, kas tos atbalsta.

Or. hu

Grozījums Nr. 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija var veicināt infrastruktūras 
tīklu izveidi, lai atveseļotu mākslas un 
amatniecības nozares, to prasmes un 
tradicionālās tehnikas, kas saistītas ar 
kultūras mantojumu un luksuspreču 
ražošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 332
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, kas paredzēti jo īpaši 
potenciālo un jauno uzņēmēju izglītības, 
prasmju iegūšanai un attieksmes izveidei 
uzņēmējdarbības jomā.

3. Komisija var atbalstīt dalībvalstu un 
reģionu pasākumus, kas paredzēti jo īpaši 
potenciālo un jauno uzņēmēju izglītības, 
prasmju iegūšanai un attieksmes izveidei 
uzņēmējdarbības jomā, arī vietējā līmenī, 
ietverot arī uzņēmēju sagatavošanu un 
darbaudzināšanu (sal. pagaidu 
pārvaldības rādītājs).

Or. it

Pamatojums

Jānorāda atsauce uz sekmīgām pašreizējām reģionālajām iniciatīvām, ar ko atbalsta 
uzņēmumu izaugsmi, profesionāliem cilvēkiem, kas nestrādā uzņēmumā, veicot 
darbaudzināšanu (sagatavošana, padomi u. c.).

Grozījums Nr. 333
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, kas paredzēti jo īpaši 
potenciālo un jauno uzņēmēju izglītības, 
prasmju iegūšanai un attieksmes izveidei 
uzņēmējdarbības jomā.

3. Komisija var atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, kas paredzēti jo īpaši 
potenciālo un jauno uzņēmēju izglītības, 
prasmju iegūšanai un attieksmes izveidei 
uzņēmējdarbības jomā, kā arī 
programmas, kas veicina 
pašnodarbinātību un gados jaunu 
potenciālo uzņēmēju iesaistīšanos 
uzņēmējdarbībā.
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Or. hu

Grozījums Nr. 334
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, kas paredzēti jo īpaši 
potenciālo un jauno uzņēmēju izglītības, 
prasmju iegūšanai un attieksmes izveidei 
uzņēmējdarbības jomā.

3. Komisija var atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, kas paredzēti jo īpaši 
potenciālo un jauno uzņēmēju izglītības, 
prasmju iegūšanai un attieksmes izveidei 
uzņēmējdarbības jomā, kā arī veicināt 
iniciatīvas, kas atbalsta otrās iespējas 
sniegšanu iepriekš bankrotējušiem 
uzņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Mario Pirillo

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija atbalsta uzņēmējdarbības 
pasākumus, kuru mērķis ir MVU tūrisma 
nozare, lai atbalstītu kvalitatīvu, 
ilgtspējīgu tūrismu, jo īpaši apzinot 
paraugpraksi, kas var sniegt labumu 
tādām konkrētām nozarēm kā pludmales 
un piekrastes tūrisms.

Or. it

Grozījums Nr. 336
Edit Herczog
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Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu 
bezdarba novēršanai, motivējot bez darba 
esošos jauniešus kļūt par 
pašnodarbinātām personām un 
uzņēmējiem, ņemot vērā mērķgrupas 
specializāciju un izmantojot mērķgrupas 
īpašās zināšanas par jauniešu 
uzņēmējdarbības attīstības organizācijām.

Or. hu

Grozījums Nr. 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija var stiprināt potenciālo 
uzņēmēju izglītību, izmantojot 
mūžizglītību vai Erasmus visās 
programmās, lai uzlabotu to 
tehnoloģiskās iespējas un uzņēmumu 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija atbalsta MVU 
starpniekorganizāciju spēju veidošanu, lai 
uzlabotu korporatīvās sociālās atbildības 
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padomu kvalitāti un pieejamību maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Komisija var atbalstīt dalībvalstu 
pasākumus, ieviešot nodokļu koncesijas 
MVU.

Or. it

Pamatojums

Šajā krīzes laikā jāatbalsta visi pasākumi, tostarp valsts līmenī, kas var veicināt uzņēmumu 
izaugsmi un nostiprināšanu.

Grozījums Nr. 340
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Komisija atbalsta universitātēm 
radniecīgu uzņēmumu un 
uzņēmējdarbības akseleratoru un 
inkubatoru izveidi dalībvalstīs.

Or. it

Pamatojums

Jāpilnveido un jānostiprina tā nozīme, kāda universitātēm var būt, veidojot jaunus 
uzņēmumus un sniedzot idejas.
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Grozījums Nr. 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija atbalsta darbības, kuru mērķis 
ir uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
darbības sākšanas, izaugsmes un
nodošanas posmā, papildinot finanšu 
instrumentus, ko dalībvalstis izmanto 
MVU atbalstam valsts, reģionu un vietējā
līmenī. Lai nodrošinātu šādu 
papildināmību, minētās darbības būs cieši 
saistītas ar kohēzijas politikas un 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”
ietvaros un valstu, reģionu vai vietējā
līmenī veiktajām darbībām. Šādu darbību 
mērķis ir veicināt kapitāla un aizņēmuma 
finansējuma pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma Nr. 41 (ziņojuma projekts) papildinājums: šajā programmā paredzētajiem finanšu 
instrumentiem jāpapildina spēkā esošās shēmas valsts, reģionu un vietējā līmenī. Papildus 
valsts un reģionālajām iestādēm arī vietējām pašpārvaldēm, piemēram, pilsētām, ir svarīga 
nozīme, veicinot piekļuvi MVU finansējumam.

Grozījums Nr. 342
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atbalsta darbības, kuru mērķis 
ir uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

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

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

Or. it

Grozījums Nr. 343
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 344
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 345
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 346
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija atbalsta darbības, kuru mērķis 
ir uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
darbības sākšanas un izaugsmes posmā, 
papildinot finanšu instrumentus, ko 
dalībvalstis izmanto MVU atbalstam valsts 
un reģionu līmenī. Lai nodrošinātu šādu 
papildināmību, minētās darbības būs cieši 
saistītas ar kohēzijas politikas un 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020”
ietvaros un valstu līmenī veiktajām 
darbībām. Šādu darbību mērķis ir veicināt 
kapitāla un aizņēmuma finansējuma 
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pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija atbalsta darbības, kuru mērķis 
ir uzlabot finansējuma pieejamību 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
darbības sākšanas un izaugsmes posmā, 
papildinot finanšu instrumentus, ko 
dalībvalstis izmanto MVU atbalstam valsts 
un reģionu līmenī. Lai nodrošinātu šādu 
papildināmību, minētās darbības būs cieši 
saistītas ar pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” un kohēzijas politikas 
ietvaros un valstu un reģionu līmenī 
veiktajām darbībām. Šādu darbību mērķis 
ir veicināt darbības uzsākšanas 
finansējuma, mecenātu finansējuma,
kapitāla, kvazikapitāla finansējuma un 
aizņēmuma finansējuma pieejamību un 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veicot 1. punktā minētās darbības, 
Komisija izstrādā pasākumus, ar kuriem 
atbilstīgi pieprasījumam tirgū tiktu 

2. Veicot 1. punktā minētās darbības, 
Komisija izstrādā pasākumus, ar kuriem 
atbilstīgi pieprasījumam tirgū tiktu 
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uzlabota pārrobežu finansēšana un 
finansēšana, kas aptver vairākas valstis, 
tādējādi palīdzot MVU izvērst savu 
darbību starptautiskā mērogā atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem.

uzlabota pārrobežu finansēšana un 
finansēšana, kas aptver vairākas valstis, 
tādējādi palīdzot MVU izvērst savu 
darbību starptautiskā mērogā vai izveidot 
alianses un apvienības ar citiem MVU
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem.

Or. it

Pamatojums

Jāatbalsta apvienošanās ar citiem MVU, jo lielāki uzņēmumi var sniegt pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 350
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai novērstu finansējuma trūkumus 
uzņēmumu dzīves ciklā, ir jāatbalsta 
palīdzība darbības uzsākšanai, 
novatoriskiem uzņēmumiem ieiešanai 
izaugsmes posmā, cik ātri iespējams, kā 
arī jāsekmē uzņēmējdarbību sākušo 
uzņēmumu progress līdz posmam, kurā tie 
var piesaistīt kapitālu. Šajā nolūkā
palīdzēs jauni projekti, kas ir gatavi 
saņemt darbības uzsākšanas un riska 
kapitālu, cik ātri iespējams, ar mērķi 
sekmēt izaugsmi riska kapitāla tirgū un 
tādējādi uzņēmējdarbības jomā (un ES 
ekonomikā).

Or. hu

Grozījums Nr. 351
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kā daļa no iniciatīvām, ar ko uzlabot
finansējuma pieejamību, darbības 
nodrošinās, ka finanšu instrumenta 
pieejamība ir saistīta ar atbilstošiem 
ieteikumiem par darbaudzināšanas 
iespēju, uzņēmēju sagatavošanas shēmu 
pieejamību un tādu uz zināšanām balstītu 
uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšanu, 
kas var būt izšķiroši, lai nodrošinātu 
finansējuma pieejamību.

Or. en

Pamatojums

Nepietiek ar to, ka finanšu instrumenti tiek darīti pieejami MVU, nenodrošinot pienācīgas 
darbaudzināšanas un padomu pieejamību. Prasmes un vadības spējas (piemēram, laba 
uzņēmējdarbības plāna izstrāde) var būt tikpat būtiskas kā finansējuma pieejamība. 
Finansējuma iespēju sniegšana, izmantojot finanšu instrumentus, pēc vajadzības jāsaista ar 
nepieciešamajām uzņēmēju sagatavošanas vai darbaudzināšanas iespējām.

Grozījums Nr. 352
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Kā daļu no 1. punktā minētajām 
darbībām Komisija pārbauda iespēju 
atbalstīt, pilnveidot vai izstrādāt 
novatorisku finanšu instrumentu, kas var 
sniegt labumu MVU, piemēram, 
kolektīvais finansējums, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp MVU pārstāvošajām 
organizācijām.

Or. en
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Pamatojums

Kolektīvais finansējums ļauj plašākam mazāku ieguldītāju kopumam ieguldīt projektos un 
mazos uzņēmumos, parasti izmantojot interneta portālus. ASV tika pieņemts Uzņēmumu 
darbības uzsākšanas veicināšanas akts (Jumpstart Our Business Startups Act) jeb JOBS akts 
nolūkā veicināt mazo uzņēmumu finansēšanu, nodrošinot tiesisko regulējumu kolektīvajam 
finansējumam un līdzsvarojot ieguldītāju aizsardzību ar ekonomikas izaugsmes veicināšanu.

Grozījums Nr. 353
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sīkāka informācija par šā panta 
1. punktā minētajām darbībām ir izklāstīta
II pielikumā.

3. Sīkāka informācija par šā panta 
1. punktā minētajām darbībām ir izklāstīta
14. panta 1.a punktā.

Or. sl

Grozījums Nr. 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības, lai uzlabotu piekļuvi tirgiem Darbības, lai uzlabotu piekļuvi tirgiem un 
atbalstītu pakalpojumus

Or. fr

Grozījums Nr. 355
Josefa Andrés Barea

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

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

svītrots

Or. es

Pamatojums

Jānošķir pasākumi tirgus pieejamības uzlabošanai un pasākumi saistībā ar informācijas, 
padomu un uzraudzības sniegšanu uzņēmumiem. Tāpēc ir ierosināts 9. pantu sadalīt divos 
atsevišķos pantos.

Grozījums Nr. 356
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai arī turpmāk uzlabotu Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju un piekļuvi 
tirgiem, Komisija turpina atbalstīt Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklu. Eiropas Biznesa 
atbalsta tīkls nevis aizstāj vai dublē, bet 
gan pilnveido esošo MVU un 
mikroorganizāciju darbību, un vēlams, ka 
tā pamatā ir MVU pārstāvju 
organizācijas. Tā teritoriālās ieviešanas 
modalitātei jāatspoguļo MVU 
daudzveidība, un tam jārada sinerģija un 
saskaņa ar nozīmi, kas jau pašlaik ir 
MVU pārstāvju organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir uzņēmumu tīkls, taču daudzos reģionos 
MVU pārstāvju organizācijas nav iesaistītas, tāpēc nav iespējams izveidot tīklu starp 
uzņēmumiem un uzņēmumu organizācijām.
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Grozījums Nr. 357
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai arī turpmāk uzlabotu Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju un piekļuvi 
tirgiem, Komisija turpina atbalstīt Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklu. Tīkla turpmākajām 
darbībām jāturpina, jāpamato un jāuzlabo 
tā pašreizējās darbības. Tīkls sniegs 
integrētus uzņēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumus tiem Eiropas MVU, kas 
mēģina apzināt iespējas vienotajā tirgū un 
trešās valstīs.

Or. en

Pamatojums

Jāizmanto tīkla pieredze un speciālās zināšanas, lai turpinātu uzlabot tā atbalstu MVU 
nākotnē. Turklāt lietderīgs būtu sīkāk izklāstīts plānoto darbību apraksts.

Grozījums Nr. 358
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai arī turpmāk uzlabotu Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju un piekļuvi 
tirgiem, Komisija turpina atbalstīt Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklu. Tomēr tā novērtē 
tīkla efektivitāti, pārvaldību un 
ģeogrāfisko sadalījumu nolūkā uzlabot 
ierosināto pakalpojumu izmantošanu 
MVU, uzlabojot attiecīgo ieinteresēto 
personu iesaistīšanos tīkla pārvaldībā, kā 
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arī nodrošinot līdzsvarotāku ģeogrāfisko 
sadalījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai arī turpmāk uzlabotu uzņēmumu 
konkurētspēju un piekļuvi tirgiem
Savienībā un ar Savienību saistītajās 
aizjūras zemēs un teritorijās, Komisija 
turpina atbalstīt Eiropas Biznesa atbalsta 
tīklu.

Or. fr

Grozījums Nr. 360
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai arī turpmāk uzlabotu Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju un piekļuvi 
tirgiem, Komisija turpina paplašināt savu 
atbalstu Eiropas Biznesa atbalsta tīklam, 
tomēr neradot nevajadzīgu pārklāšanos.

Or. de

Grozījums Nr. 361
Patrizia Toia
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai arī turpmāk uzlabotu Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju un piekļuvi 
tirgiem, Komisija turpina atbalstīt Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklu, pārbaudot, cik 
efektīvas tīkla ieinteresētās personas 
izrādās vietējā līmenī.

Or. it

Grozījums Nr. 362
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ar tīklu saistītās darbības var ietvert 
šādas darbības, bet neaprobežojoties ar
tām:
a) informācijas un padomu pakalpojumi 
par ES iniciatīvām un tiesību aktiem;
b) atbalsts pārvaldības spēju uzlabošanai, 
lai palielinātu MVU konkurētspēju;
c) atbalsts MVU zināšanu uzlabošanai 
finanšu jomā;
d) pasākumi, lai palielinātu 
energoefektivitātes, speciālo zināšanu 
klimata un vides jomā pieejamību MVU;
e) citu ES finansējuma avotu veicināšana;
f) pārrobežu uzņēmējdarbības, pētniecības 
un attīstības, tehnoloģiju un inovācijas 
partnerību veicināšana;
g) saziņas kanāla nodrošināšana starp 
MVU un Komisiju.

Or. en
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Pamatojums

Būtu lietderīgi ieviest tīkla iespējamo uzdevumu aprakstu, taču tam nevajadzētu būt pārāk 
norādošam un būtu jāatstāj iespēja veikt pielāgojumus atbilstoši turpmākajai attīstībai.

Grozījums Nr. 363
Henri Weber

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija var atbalstīt darbības, kas 
vērstas uz MVU piekļuves uzlabošanu 
vienotajam tirgum, tostarp informācijas 
sniegšanu un informētības uzlabošanu. Cita 
starpā tā atbalsta arī MVU pārstāju 
organizāciju sniegto palīdzību MVU 
Eiropas vai valstu līmenī, jo īpaši 
darbības, kuru mērķis ir:
– programmas īstenošana,
– MVU saskaņošana ar ES tiesību aktiem,
– MVU piekļuves uzlabošana Eiropas 
programmām un finansējumam,
– paraugprakses noteikšana un sadarbība 
starp šādām organizācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 364
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija var atbalstīt darbības, kas 
vērstas uz MVU piekļuves uzlabošanu 
vienotajam tirgum, tostarp informācijas 
sniegšanu un informētības uzlabošanu, kā 
arī pasākumus, ar ko veicina MVU un 
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mikrouzņēmumu līdzdalību Eiropas 
prasību un standartu izstrādāšanas un 
pielāgošanas procesā, kā arī uzņēmumu 
atbilstību.

Or. es

Grozījums Nr. 365
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija atbalsta darbības, kas vērstas 
uz MVU piekļuves uzlabošanu vienotajam 
tirgum, tostarp informācijas sniegšanu, 
informētības uzlabošanu. Tā arī atbalsta 
MVU pārstāvju organizāciju līdzdalības 
uzlabošanu tādu vienotā tirgus politikas 
iniciatīvu izstrādē kā publiskais 
iepirkums, standartizācijas procesi un 
intelektuālā īpašuma režīmi.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 367
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 368
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 369
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Īstenojot šā panta noteikumus, 
Komisija īpašu uzmanību pievērš 
mazajiem uzņēmumiem, 
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mikrouzņēmumiem un to darbību 
saskaņotībai, kas veiktas atbilstoši 1. un 
2. punktam.

Or. fr

Grozījums Nr. 370
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Īpaši pasākumi paredzēti tam, lai 
atvieglotu MVU piekļuvi trešo valstu 
tirgiem un stiprinātu esošos atbalsta 
pakalpojumus minētajos tirgos. Lai 
izvairītos no pārklāšanās, Eiropas 
Komisija vispirms izmanto šajā jomā 
pieejamos konsultāciju pakalpojumus, 
pirms izstrādāt jaunas konsultāciju 
iespējas. Pēc tam notiek apspriešanās ar 
MVU organizācijām, lai noskaidrotu 
uzņēmumu vajadzības. MVU ar 
programmas palīdzību var saņemt atbalstu 
attiecībā uz standartiem un intelektuālā 
īpašuma tiesībām prioritārās trešās valstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Īpaši pasākumi paredzēti tam, lai 
atvieglotu MVU piekļuvi trešo valstu 
tirgiem un stiprinātu esošos atbalsta 
pakalpojumus minētajos tirgos. MVU ar 
programmas palīdzību var saņemt 

3. Īpaši pasākumi paredzēti, lai atvieglotu 
MVU piekļuvi trešo valstu tirgiem, jo īpaši 
sniedzot informāciju par šķēršļiem tirgus 
piekļuvei un uzņēmējdarbības iespējām un 
uzlabojot atbalsta pakalpojumus attiecībā 
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atbalstu attiecībā uz standartiem un 
intelektuālā īpašuma tiesībām prioritārās 
trešās valstīs.

uz informāciju par standartiem, publisko 
iepirkumu un intelektuālā īpašuma 
tiesībām prioritārās trešās valstīs. Minētie 
pasākumi papildina, taču nedublē 
galvenās tirdzniecības veicināšanas 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Īpaši pasākumi paredzēti tam, lai 
atvieglotu MVU piekļuvi trešo valstu 
tirgiem un stiprinātu esošos atbalsta 
pakalpojumus minētajos tirgos, piemēram, 
diagnostikas līdzekļu nodrošināšana, 
informācijas izplatīšana un atbalsts, lai 
ļautu šiem uzņēmumiem turpināt savas 
starptautiskās darbības. MVU ar 
programmas palīdzību var saņemt atbalstu 
attiecībā uz standartiem un intelektuālā 
īpašuma tiesībām prioritārās trešās valstīs.
Šāda atbalsta mērķis ir segt visu MVU ― 
gan tādu, kas eksportē pirmo reizi, gan 
tādu, kas eksportē neregulāri, gan tādu, 
kas eksportē sen, ― vajadzības.

Or. fr

Grozījums Nr. 373
Amalia Sartori

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

atvieglotu MVU piekļuvi trešo valstu 
tirgiem un stiprinātu esošos atbalsta 
pakalpojumus minētajos tirgos. MVU ar 
programmas palīdzību saņem atbalstu, jo 
īpaši sniedzot informāciju par šķēršļiem 
iekļūšanai tirgū un uzņēmējdarbības 
iespējām un uzlabojot atbalsta 
pakalpojumus tādās jomās kā standarti un 
intelektuālā īpašuma tiesības prioritārās 
trešās valstīs.

Or. en

Pamatojums

Būtu lietderīgi ieviest MVU internacionalizēšanas atbalsta iespējamo darbību sīkāku 
aprakstu, taču tam nevajadzētu būt pārāk norādošam un būtu jāatstāj iespēja veikt 
pielāgojumus atbilstoši turpmākajai attīstībai.

Grozījums Nr. 374
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Jāatbalsta uzņēmumi, kad tie mēģina iekļūt gan vienotajā tirgū, gan tirgos ārpus ES. 
Zināšanas par muitas procedūrām kopā ar reorganizāciju, kuras pamatā ir paraugprakse, 
mazinās draudus kropļot preču un pakalpojumu tirdzniecību.
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Grozījums Nr. 375
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Programmā paredzēto darbību mērķis 
var būt starptautiskās rūpnieciskās 
sadarbības, tostarp rūpniecisko un 
regulatīvo dialogu, veicināšana ar trešām 
valstīm. Īpašus pasākumus var veikt ar 
mērķi samazināt Savienības un citu valstu 
atšķirības rūpniecisko ražojumu tiesiskā 
regulējuma un rūpniecības politikas jomā, 
kā arī saistībā ar uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanu.

4. Programmā paredzēto darbību mērķis 
var būt starptautiskās rūpnieciskās 
sadarbības, sadarbības trešajā ar 
uzņēmumu saistītajā nozarē, tostarp 
rūpniecisko un regulatīvo dialogu, 
veicināšana ar trešām valstīm. Īpašus 
pasākumus var veikt ar mērķi samazināt 
Savienības un citu valstu atšķirības 
rūpniecisko ražojumu un pakalpojumu
tiesiskā regulējuma un rūpniecības 
politikas jomā, kā arī saistībā ar 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.

Or. it

Pamatojums

Mērķis ir pielāgot darbības un rādītājus, ko ietvert ietekmes novērtējumā par programmu 
COSME, kuras mērķis ir atbalstīt pakalpojumu un tūrisma uzņēmumus, kā arī rūpniecības 
uzņēmumus.

Grozījums Nr. 376
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Programmā paredzēto darbību mērķis 
var būt starptautiskās rūpnieciskās 
sadarbības, tostarp rūpniecisko un 
regulatīvo dialogu, veicināšana ar trešām 
valstīm. Īpašus pasākumus var veikt ar 
mērķi samazināt Savienības un citu valstu 
atšķirības rūpniecisko ražojumu tiesiskā 
regulējuma un rūpniecības politikas jomā, 
kā arī saistībā ar uzņēmējdarbības vides 

4. Programmā paredzēto darbību mērķis 
var būt starptautiskās rūpnieciskās 
sadarbības, tostarp rūpniecisko un 
regulatīvo dialogu un savstarpējo darbību, 
veicināšana ar trešām valstīm. Īpašus 
pasākumus var veikt ar mērķi samazināt 
Savienības un citu valstu atšķirības 
rūpniecisko ražojumu tiesiskā regulējuma 
un rūpniecības politikas jomā, kā arī 
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uzlabošanu. saistībā ar uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanu.

Or. fr

Pamatojums

ES darbībās jāmēģina stingri piemērot savstarpības principu, lai nodrošinātu patiesi 
vienlīdzīgu piekļuvi Eiropas tirgum.

Grozījums Nr. 377
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Programmā paredzēto darbību mērķis 
var būt starptautiskās rūpnieciskās
sadarbības, tostarp rūpniecisko un 
regulatīvo dialogu, veicināšana ar trešām 
valstīm. Īpašus pasākumus var veikt ar 
mērķi samazināt Savienības un citu valstu 
atšķirības rūpniecisko ražojumu tiesiskā 
regulējuma un rūpniecības politikas jomā, 
kā arī saistībā ar uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanu.

4. Programmā paredzēto darbību mērķis 
var būt starptautiskās sadarbības, tostarp 
rūpniecisko un regulatīvo dialogu, 
veicināšana ar trešām valstīm. Īpašus 
pasākumus var veikt ar mērķi samazināt 
Savienības un citu valstu atšķirības 
ražojumu tiesiskā regulējuma un
uzņēmumu politikas jomā, kā arī saistībā 
ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.

Or. en

Pamatojums

Vārdi „rūpniecisko” un „rūpniecības” būtu jāsvītro. Nav iemesla ierobežot šīs darbības ar
rūpniecisko sadarbību, rūpnieciskajiem ražojumiem un rūpniecības politiku.

Grozījums Nr. 378
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija atbalsta pasākumus, lai 
nodrošinātu MVU līdzdalību Eiropas un 
starptautiskajā standartizācijas procesā, 
lai pielāgotu Eiropas un starptautiskos 
standartus un prasības MVU vajadzībām 
un īpatnībām un lai veicinātu šo 
standartu ieviešanu MVU.

Or. en

(Standartizāciju parasti atzīst par nozīmīgu līdzekli, lai varētu piekļūt tirgiem, padarot 
standartus vieglāk pieejamus un mazāk dārgus.)

Grozījums Nr. 379
Rachida Dati

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Īpašo pasākumu mērķis būs
nodrošināt godīgumu publiskā iepirkuma 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanā tiem 
MVU, kas ražo Eiropā. Šādiem 
uzņēmumiem būtu jāparedz 20 % no 
publiskā iepirkuma līgumiem.

Or. fr

Pamatojums

Daži no ES konkurentiem atbalsta savus uzņēmumus, piešķirot tiesības slēgt publiskā 
iepirkuma līgumus. Lai aizsargātu mūsu darbavietas un mūsu uzņēmumu konkurētspēju, 
Eiropas Savienībai jāparedz daļa no saviem publiskā iepirkuma līgumiem uzņēmumiem, kas 
ražo Eiropā. Tas ļautu MVU augt un attīstīties un tādējādi uzlabotu to spēju vēlāk saskarties 
ar starptautisko konkurenci.

Grozījums Nr. 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

1. Komisija turpina atbalstīt Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklu (turpmāk ––
„tīkls”), lai nodrošinātu integrētus 
biznesa atbalsta pakalpojumus, jo īpaši 
MVU.
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un 
pašreizējo Eiropas biznesa atbalsta tīklu 
prasmes, finanšu atbalstu var piešķirt 
tīkla partneriem, lai jo īpaši nodrošinātu:
a) informāciju, padomus, atsauksmes, 
uzņēmēju sadarbību un pakalpojumu 
internacionalizāciju vienotajā tirgū un 
trešo valstu tirgos;
b) inovāciju pakalpojumus un 
pakalpojumus tehnoloģiju un zināšanu 
nodošanai;
c) pakalpojumus, kas veicina MVU 
līdzdalību Eiropas programmās, tostarp 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, kā 
arī struktūrfondos.
2. Šo pakalpojumu sīkāks apraksts ir 
izklāstīts IIa pielikumā.
3. Saistībā ar citām Savienības 
programmām tīklā sniegtos pakalpojumus 
finansē ar attiecīgajām programmām.
4. Lai pieņemtu turpmākus pasākumus
tīkla darbības uzlabošanai, Komisija 
sadarbībā ar MVU organizācijām un 
inovāciju aģentūrām izvērtē dalībvalstu 
dažādās pārvaldības struktūras un pieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Josefa Andrés Barea
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Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Darbības saistībā ar informācijas, 

padomu un pārraudzības sniegšanu 
uzņēmumiem

1. Komisija veicina MVU organizāciju 
pieeju Savienības programmām un sniedz 
tehniskās palīdzības pasākumus, lai 
informētu un konsultētu MVU. 
2. Lai arī turpmāk uzlabotu Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju un piekļuvi 
tirgiem, Komisija turpina atbalstīt Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklu, kura darbību 
nosaka, apspriežoties ar tām Eiropas 
organizācijām, kas pārstāv MVU.

Or. es

Pamatojums

Vienai prioritātei jābūt, lai nodrošinātu, ka visiem MVU ir pieejama informācija, padoms un 
pārraudzība.

Grozījums Nr. 382
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Darbības, lai uzlabotu palīdzību MVU un 

atbalsta pakalpojumu pieejamību
1. Lai nodrošinātu tādas iniciatīvas 
turpināšanos, ar ko mēģina sekmēt 
informācijas un padomu sniegšanu MVU, 
Komisija saglabā savu atbalstu Eiropas 
Biznesa atbalsta tīklam (EEN). Lai tas 
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būtu vieglāk saprotams MVU un lai 
veicinātu saskaņotu palīdzību, šis tīkls 
cieši sadarbojas ar dažādiem esošajiem 
tīkliem vietējā, reģionu un valstu līmenī.
2. Komisija atbalsta arī MVU pārstāvju 
organizāciju sniegto palīdzību MVU 
Eiropas vai valsts līmenī, jo īpaši tās 
darbības, kuru mērķis ir:
– programmas īstenošana,
– MVU saskaņošana ar ES tiesību aktiem,
– MVU piekļuves uzlabošana Eiropas 
programmām un finansējumam,
– paraugprakses noteikšana un sadarbība 
starp šādām organizācijām.
3. Īstenojot šā panta noteikumus, 
Komisija īpašu uzmanību pievērš 
mazajiem uzņēmumiem, 
mikrouzņēmumiem un to darbību 
saskaņotībai, kas veiktas atbilstoši 1. un 
2. punktam.

Or. fr

Pamatojums

Jāveicina to pasākumu sinerģija un racionalizācija, kuru mērķis ir palīdzēt MVU un atbalstīt 
tos, ideālajā variantā izveidojot vienas pieturas aģentūras.

Grozījums Nr. 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai īstenotu programmu, Komisija 
pieņem gada darba programmu saskaņā ar 
16. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Gada darba programmās ir 
izklāstīti sasniedzamie mērķi, gaidāmie 
rezultāti, īstenošanas metode un to kopējā 
summa. Tajās apraksta arī finansējamās 
darbības, norāda katrai darbībai piešķirto 

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

Tajās apraksta arī finansējamās darbības, 
norāda katrai darbībai piešķirto summu un 
paredzamo īstenošanas grafiku,
maksājumu profilu, galveno informāciju 
par finanšu instrumentiem, piemēram, 
garantiju līmeni un saistību ar 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, kā 
arī atbilstošos rādītājus, kurus izmanto, lai 
uzraudzītu rezultātu efektivitāti un mērķu 
sasniegšanu. Tajās ietver dotāciju 
prioritārās jomas, būtiskos vērtēšanas 
kritērijus un maksimālo līdzfinansējuma 
likmi.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt saskaņu starp programmas COSME un pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 384
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisijai jāveicina tādu integrētu un 
lietotājiem draudzīgu tiešsaistes sistēmu 
izveide dalībvalstīs, kas atbalsta visas ar 
MVU saistītās informācijas un 
programmu pieejamību, piemēram, 
piemērošanas procedūras, laikposms, 
noteikumi un regulējums, pārskats par 
veicamajiem un pabeigtajiem projektiem 
un ziņojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Darba programmu izstrādā, 
apspriežoties ar ieinteresēto personu 
organizācijām, tostarp MVU pārstāvju 
organizācijām, kā arī citām ieinteresētām 
personām, piemēram, standartizācijas 
organizācijām, darba organizācijām un 
vides organizācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uz gada programmas izstrādāšanu, 
īstenošanu un novērtēšanu attiecina 
apspriešanos ar Eiropas uzņēmējdarbības 
un MVU organizācijām.

Or. fr

Grozījums Nr. 387
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uz gada programmas izstrādāšanu, 
īstenošanu un novērtēšanu attiecina 
apspriešanos ar Eiropas uzņēmējdarbības 
un MVU organizācijām.



AM\908222LV.doc 39/103 PE492.830v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 388
Kent Johansson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) paraugprakses un priekšzīmīgu politikas 
pasākumu apzināšana un tālāka attīstīšana;

b) paraugprakses un priekšzīmīgu politikas 
pasākumu apzināšana, izplatīšana un 
tālāka attīstīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) paraugprakses un priekšzīmīgu politikas 
pasākumu apzināšana un tālāka attīstīšana;

b) paraugprakses un priekšzīmīgu politikas 
pasākumu apzināšana un tālāka attīstīšana, 
kā arī izplatīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu Savienības mēroga pasākumu 
ietekmes novērtēšana, kas ir īpaši būtiski 
uzņēmumu konkurētspējai, lai apzinātu 

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

mikrouzņēmumu, konkurētspējai, lai 
apzinātu spēkā esošo tiesību aktu jomas, 
kas jāvienkāršo, vai jomas, kurās jāierosina 
jauni likumdošanas pasākumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) spēkā esošo tiesību aktu piemērotības 
pārbaudes un tādu jaunu Savienības 
mēroga pasākumu ietekmes novērtēšana, 
kas ir īpaši būtiski uzņēmumu 
konkurētspējai, lai apzinātu spēkā esošo 
tiesību aktu jomas, kas jāvienkāršo, un 
nodrošinātu to, ka MVU slogs pēc iespējas 
tiktu samazināts jomās, kurās ir ierosināti 
jauni likumdošanas pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 393
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) tādu Savienības mēroga pasākumu 
ietekmes novērtēšana, kas ir īpaši būtiski 
uzņēmumu konkurētspējai, lai apzinātu 
spēkā esošo tiesību aktu jomas, kas 
jāvienkāršo, vai jomas, kurās jāierosina 
jauni likumdošanas pasākumi, kas 
jāsasniedz ar MVU pārbaudi, ievērojot 
principu „vispirms domāt par 
mazākajiem”, un kas ietver rūpīgu analīzi 
par visām mikrouzņēmumu veicināšanas 
iespējām;

Or. de

Grozījums Nr. 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) spēkā esošo tiesību aktu piemērotības 
pārbaudes un tādu jaunu Savienības 
mēroga pasākumu ietekmes novērtēšana, 
kas ir īpaši būtiski uzņēmumu 
konkurētspējai, lai apzinātu spēkā esošo 
tiesību aktu jomas, kas jāvienkāršo vai 
kurās var piemērot īpašus izņēmumus 
MVU, un nodrošinātu to, ka MVU slogs 
pēc iespējas tiek samazināts jomās, kurās
jāierosina jauni likumdošanas pasākumi;

Or. en
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Pamatojums

Piemērotības pārbaudes ir svarīgas arī, lai pārskatītu spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu un 
mēģinātu samazināt slogu ES uzņēmumiem, jo īpaši MVU.

Grozījums Nr. 395
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šā punkta d) apakšpunktā par to tiesību aktu izvērtēšanu, kas ietekmē uzņēmumus, jāprecizē, 
ka šie divi pasākumi tiks veikti, sevišķi uzsverot MVU un jo īpaši mikrouzņēmumus un mazos 
uzņēmumus. Tā ir arī principa „vispirms domāt par mazākajiem” pragmatiskā piemērošana.

Grozījums Nr. 396
Henri Weber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 397
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 398
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Mazās uzņēmējdarbības akta un 
principa „vispirms domāt par 
mazākajiem” īstenošanas turpmākie 
pasākumi un novērtēšana.
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Or. fr

Grozījums Nr. 400
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētie atbalsta 
pasākumi ne vienmēr ietilpst 10. pantā 
minētajās gada darba programmās.

2. Šā panta 1. punktā minētie atbalsta 
pasākumi ietilpst 10. pantā minētajās gada 
darba programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētie atbalsta 
pasākumi ne vienmēr ietilpst 10. pantā 
minētajās gada darba programmās.

2. Šā panta 1. punktā minētie atbalsta 
pasākumi ne vienmēr ietilpst 10. pantā 
minētajās gada darba programmās un 
maksā ne vairāk kā [2,5 %] no 
programmas finanšu līdzekļu apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 403
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 404
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiek izstrādāts galveno izpildes rādītāju 
kopums kā pamats tam, lai novērtētu, cik 
lielā mērā ir sasniegti ar programmu 
atbalstīto darbību mērķi. Tos vērtē, ņemot 
vērā iepriekš noteiktus etalonus, kas 
raksturo situāciju pirms darbību 
īstenošanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā rādītājus šajā regulā noteiks otri tiesību aktu pieņēmēji, nav vajadzības izstrādāt 
papildu rādītājus.

Grozījums Nr. 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Tiek izstrādāts galveno izpildes rādītāju 
kopums kā pamats tam, lai novērtētu, cik 
lielā mērā ir sasniegti ar programmu 
atbalstīto darbību mērķi. Tos vērtē, ņemot 
vērā iepriekš noteiktus etalonus, kas 
raksturo situāciju pirms darbību 
īstenošanas.

5. Sadarbībā ar ekspertiem, attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp MVU 
pārstāvju organizācijām, reģionu 
iestādēm un finanšu starpniekiem, tiek 
izstrādāts galveno izpildes rādītāju kopums 
kā pamats tam, lai novērtētu, cik lielā mērā 
ir sasniegti ar programmu atbalstīto 
darbību mērķi. Tos vērtē, ņemot vērā 
iepriekš noteiktus etalonus, kas raksturo 
situāciju pirms darbību īstenošanas.
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Or. en

Grozījums Nr. 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Programmā paredzētos finanšu 
instrumentus izmanto, lai atvieglotu 
finansējuma pieejamību uz izaugsmi 
orientētiem MVU, arī koncentrējoties uz 
to darbības sākšanas un uzņēmumu 
nodošanas posmu. Šie finanšu instrumenti 
ietver kapitāla mehānismu un aizdevuma 
garantiju mehānismu. Līdzekļu 
piešķiršanu dažādiem mehānismiem 
pamato ar tirgus pieprasījumu un ņem 
vērā MVU pārstāvju organizāciju, 
reģionu iestāžu un finanšu starpnieku 
atzinumus.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Hermann Winkler

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Programmā paredzētos finanšu 
instrumentus izmanto, lai atvieglotu 
finansējuma pieejamību uz izaugsmi 
orientētiem MVU. Šie finanšu instrumenti 
ietver kapitāla mehānismu un aizdevuma 
garantiju mehānismu. Ikvienā MVU dzīves 
cikla posmā jābūt iespējai izmantot 
finanšu instrumentus.

Or. de
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Grozījums Nr. 408
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Programmā paredzētos finanšu 
instrumentus izmanto, lai atvieglotu 
finansējuma pieejamību uz izaugsmi 
orientētiem MVU un/vai MVU ikvienā to 
dzīves cikla posmā. Šie finanšu instrumenti 
ietver kapitāla mehānismu un aizdevuma 
garantiju mehānismu.

Or. fr

Grozījums Nr. 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 411
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 412
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Konkurētspējas un MVU programmā 
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paredzēto kapitāla mehānismu ― 
izaugsmei paredzēto kapitāla mehānismu 
(EFG) ― īsteno kā vienotu Savienības 
kapitāla finanšu instrumentu, ar kuru tiek 
atbalstīta Savienības uzņēmumu izaugsme 
un pētniecība, attīstība un inovācija no 
paša sākumposma (tostarp sagatavošanās) 
līdz pat izaugsmes posmam, un to 
finansiāli papildina pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” un šī programma.
EFG izmanto tādu pašu nodrošināšanas 
mehānismu kā kapitāla mehānismam, kas 
pētniecībai, attīstībai un inovācijai 
paredzēts pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” saskaņā ar tajā 
izklāstītajiem noteikumiem.
Aizdevuma garantiju mehānismu (LGF) 
īsteno kā vienotu ES aizņēmuma finanšu 
instrumentu, ar kuru tiek atbalstīta 
Savienības uzņēmumu izaugsme un 
pētniecība, attīstība un inovācija, 
izmantojot tādu pašu nodrošināšanas 
mehānismu kā pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” (RSI II) MVU 
paredzētais aizdevumu mehānisms 
saskaņā ar tajā izklāstītajiem 
noteikumiem.
Kapitāla mehānisms un aizdevuma 
garantiju mehānisms atbilst noteikumiem, 
kas attiecībā uz finanšu instrumentiem 
paredzēti Finanšu regulā un deleģētajā 
aktā, ar ko aizstāj īstenošanas 
noteikumus, kā arī sīkākām īpašām 
darbības prasībām, kuras tiks noteiktas 
Komisijas pamatnostādnēs.
Kapitāla mehānisms un aizdevuma 
garantiju mehānisms papildinās tos MVU 
paredzētos finanšu instrumentus, kurus 
dalībvalstis izmanto saskaņā ar kohēzijas 
politiku. Kapitāla mehānisms un 
aizdevuma garantiju mehānisms 
vajadzības gadījumā var nodrošināt 
finanšu resursu apvienošanu ar tām 
dalībvalstīm, kuras vēlas ieguldīt daļu no 
tām piešķirtajiem struktūrfondiem
saskaņā ar [Struktūrfondu regulas 
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33. panta 1. punkta a) apakšpunktu]. 
Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammā paredzētos ar spēcīgas 
izaugsmes un novatorisku MVU 
mehānismu (GIF 2) saistītos ieņēmumus 
un atmaksājumus attiecina uz 
Konkurētspējas un MVU programmu. 
Uz izaugsmi orientētiem MVU paredzētos 
finanšu instrumentus īsteno atbilstīgi 
attiecīgajiem Savienības noteikumiem par 
valsts atbalstu.

Or. sl

Grozījums Nr. 413
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b EFG koncentrējas uz fondiem, kas 
nodrošina riska kapitālu un 
starpniekfinansējumu, piemēram, 
subordinētos aizdevumus un līdzdalības 
aizdevumus, tas paredzēts uzņēmumiem, 
kuri atrodas darbības paplašināšanas vai 
izaugsmes posmā, jo īpaši uz tādiem, kas 
darbojas pāri robežām, vienlaikus 
paredzot iespēju ieguldīt nesen darbību 
sākušos uzņēmumos saistībā ar kapitāla 
finansējumu, kas pētniecībai, attīstībai un 
inovācijai paredzēts pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”. Pēdējā gadījumā EFG 
ieguldījumi nepārsniedz 20 % no 
Savienības kopējiem ieguldījumiem, 
izņemot gadījumus, kad fondi darbojas 
vairākos posmos, kur EFG finansējums 
un pētniecībai, attīstībai un inovācijai 
paredzētais kapitāla mehānisms tiks 
nodrošināts proporcionāli, balstoties uz šo 
fondu ieguldījumu politiku. Minēto EFG 
neizmanto pārpirkšanas vai aizstāšanas 
kapitālam, kas paredzēts pārpirkta 
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uzņēmuma likvidēšanai. Komisija, ņemot 
vērā mainīgos tirgus apstākļus, var lemt 
par 20 % robežas grozīšanu.
Atbalsts ir kādā no šādiem ieguldījumu 
veidiem:
a) to tieši veic Eiropas Investīciju fonds 
(EIF) vai citas iestādes, kurām ir uzticēta 
īstenošana Komisijas vārdā, vai
b) veic fondu fondi vai ieguldījumu 
mehānismi, kas iegulda līdzekļus pāri 
robežām un kurus izveidojis EIF vai citas 
iestādes, kurām Komisija ir uzticējusi šī 
mehānisma īstenošanu, kopā ar privātiem 
ieguldītajiem un/vai valstu publiskajām 
finanšu iestādēm.

Or. sl

Grozījums Nr. 414
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c LGF pārvalda EIF vai citas iestādes, 
kurām Komisijas vārdā uzticēta šā 
instrumenta īstenošana. Mehānisms 
nodrošina:
a) pretgarantijas un citus garantiju 
shēmām paredzētus riska dalīšanas 
pasākumus;
b) tiešās garantijas un citus riska 
dalīšanas pasākumus, kas paredzēti 
jebkuriem citiem finanšu starpniekiem, 
kuri izpilda atbilstības kritērijus.
LGF veic šādas divas darbības:
pirmā darbība — aizņēmumu 
finansēšana, izmantojot aizdevumus, 
tostarp subordinētos un līdzdalības 
aizdevumus, vai līzingu –– mazina 
konkrētās grūtības piekļūt finansējumam, 
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ar ko sastopas MVU to augstās riska 
pakāpes dēļ vai atbilstošas un pieejamas 
ķīlas trūkuma dēļ;
otrā darbība — MVU aizņēmuma 
finansējuma portfeļa pārvēršana 
vērtspapīros –– mobilizē papildu 
aizņēmumu finansējumu MVU saskaņā 
ar attiecīgu riska dalīšanu, par ko ar 
attiecīgām iestādēm panākta vienošanās.
Šie darījumi tiek atbalstīti ar nosacījumu, 
ka iniciatore iestāde apņemas saprātīgā 
laikposmā izmantot būtisku likviditātes 
vai mobilizētā kapitāla daļu jauniem 
aizdevumiem MVU. Šo jauno aizņēmuma 
finansējuma summu aprēķina kā attiecību 
pret garantētā portfeļa riska summu un 
par to vienojas ar katru iniciatori iestādi 
atsevišķi, paredzot arī laikposmu.
Izņemot aizdevumus garantētajā portfelī, 
LGF attiecas uz aizdevumiem, kuru 
minimālais termiņš ir 12 mēneši. LGF ir 
izveidots tā, lai par atbalstītajiem 
inovatīvajiem MVU varētu ziņot, norādot 
gan aizdevumu skaitu, gan aizdevumu 
summas.

Or. sl

Grozījums Nr. 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kapitāla instruments un aizdevuma 
garantiju instruments var papildināt tos 
MVU paredzētos finanšu instrumentus, 
kurus dalībvalstis izmanto saskaņā ar 
kohēzijas politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Kapitāla instruments un aizdevuma 
garantiju instruments vajadzības 
gadījumā var nodrošināt finanšu resursu 
apvienošanu ar tām dalībvalstīm un/vai 
reģioniem, kas vēlas ieguldīt daļu no tām 
piešķirtajiem struktūrfondiem saskaņā ar 
[Struktūrfondu regulas 33. panta 
1. punkta a) apakšpunktu].

Or. en

Grozījums Nr. 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

3.a Programmā paredzētos finanšu 
instrumentus izmanto, cieši saskaņojot ar 
pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” 
paredzētajiem aizņēmuma un kapitāla 
mehānismiem, lai izveidotu vienu 
instrumentu starpniekiem un nodrošinātu 
iespēju MVU noteikt to programmu, kas 
vislabāk atbilst to vajadzībām, izmantojot 
vienu kopīgu informācijas avotu.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā precizēt ― tā kā nevar gaidīt, ka finanšu starpnieki pieteiksies uz finanšu 
instrumentiem, kas paredzēti gan programmā COSME, gan pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”, abas programmas cieši jāsaskaņo, lai piedāvātu vienu instrumentu 
starpniekiem un lai virzītu MVU uz tādu atbalsta programmu, kas vislabāk atbilst to 
vajadzībām, izmantojot vienu informācijas avotu, piemēram, izmantojot tam paredzētu ES 
tīmekļa vietni.

Grozījums Nr. 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija un dalībvalstis veic 
atbilstošus pasākumus, lai izplatītu 
informāciju par finanšu instrumentiem, 
kas pieejami MVU un starpniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
14. pants – 3.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b MVU paredzētos finanšu instrumentus 
īsteno atbilstīgi attiecīgajiem Savienības 
noteikumiem par valsts atbalstu. 
Nosacījumus par finanšu instrumentu 
jebkāda veida izslēgšanu no valsts atbalsta 
noteikumiem skaidri nosaka programmas 
pamatnostādnēs un rokasgrāmatās.

Or. en

Pamatojums

Lai vienkāršotu procedūras un sekmētu piekļuvi programmai COSME, nosacījumus par 
finanšu instrumentu jebkāda veida izslēgšanu no valsts atbalsta noteikumiem (piemēram, de 
minimis robeža vai līguma nosacījumi) skaidri jāparedz programmas COSME 
pamatnostādnēs un rokasgrāmatās.

Grozījums Nr. 423
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ir jānodrošina, ka informācija par 
finanšu instrumentu pieejamību tiek 
novirzīta līdz vietējam līmenim. Finanšu 
instrumentu izmantošanas procedūrām 
visās dalībvalstīs dabūt vienādām, un tās 
ir jāvienkāršo un jāpublicē.

Or. it

Grozījums Nr. 424
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
14. pants – 4.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija izstrādā obligātus līgumus ar 
finanšu starpniekiem, kas nodrošina 
minēto instrumentu obligātu publicēšanu.

Or. it

Pamatojums

Komisijas sniegtais finansējums pienācīgi jāpublicē un jādara zināms.

Grozījums Nr. 425
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
14. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Jāparedz iespēja ES atbalstītos 
finanšu instrumentus apvienot ar valsts 
un reģionālo finansējumu un izmantot 
struktūrfondus kā finanšu garantiju.

Or. it

Pamatojums

Ievērojot MVU vajadzību saņemt kredītu, jānodrošina iespēja izmantot visus pieejamos 
finanšu instrumentus.

Grozījums Nr. 426
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
14. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Finanšu instrumentus ir iespējams 
izmantot, apvienojot tos ar citiem ES 
finansējuma veidiem un jo īpaši ar 
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struktūrfondiem.

Or. it

Grozījums Nr. 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Izaugsmei paredzētais kapitāla 

mehānisms
1. Konkurētspējas un MVU programmā 
paredzēto kapitāla mehānismu ― 
izaugsmei noteikto kapitāla mehānismu 
(EFG) ― īsteno kā vienotu ES kapitāla 
finanšu instrumentu, ar kuru tiek 
atbalstīta ES uzņēmumu izaugsme un 
pētniecība, attīstība un inovācija no 
agrīnā posma (tostarp sagatavošanās) līdz 
izaugsmes posmam, un to finansiāli 
papildina pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” un šī programma, 
izmantojot savstarpējā saistībā izstrādātos 
instrumentus.
2. EFG koncentrējas uz fondiem, kas 
nodrošina riska kapitālu un 
starpniekfinansējumu, piemēram, 
subordinētos aizdevumus un līdzdalības
aizdevumus, tas paredzēts uzņēmumiem, 
kuri atrodas darbības paplašināšanas vai 
izaugsmes posmā, jo īpaši tādiem, kas 
darbojas pāri robežām, vienlaikus 
paredzot iespēju ieguldīt nesen darbību 
sākušos uzņēmumos saistībā ar kapitāla 
finansējumu, kas pētniecībai, attīstībai un 
inovācijai paredzēts pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”. Pēdējā gadījumā EFG 
ieguldījumi nepārsniedz 20 % no ES 
kopējiem ieguldījumiem, izņemot 
gadījumus, kad fondi darbojas vairākos 
posmos, kur EFG finansējums un 
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pētniecībai, attīstībai un inovācijai 
paredzētais kapitāla mehānisms tiks 
nodrošināts proporcionāli, balstoties uz šo 
fondu ieguldījumu politiku. Minēto EFG 
neizmanto pārpirkšanas vai aizstāšanas 
kapitālam, kas paredzēts pārpirkta 
uzņēmuma likvidēšanai. Komisija, ņemot 
vērā mainīgos tirgus apstākļus, var lemt 
par 20 % robežas grozīšanu.
3. Atbalsts ir vienā no šādiem ieguldījumu 
veidiem:
a) to tieši veic Eiropas Investīciju fonds 
(EIF) vai citas iestādes, kurām Komisijas 
vārdā ir uzticēta īstenošana, vai
b) veic fondu fondi vai ieguldījumu 
mehānismi, kas iegulda līdzekļus pāri 
robežām un kurus izveidojis EIF vai citas 
iestādes, kurām Komisija ir uzticējusi šī 
mehānisma īstenošanu, kopā ar privātiem 
ieguldītajiem un/vai valstu publiskajām 
finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Aizdevumu garantiju mehānisms (LGF)

1. Aizdevuma garantiju instruments 
(LGF) nodrošina:
a) pretgarantijas un citus garantiju 
shēmām paredzētus riska dalīšanas 
pasākumus;
b) tiešās garantijas un citus riska 
dalīšanas pasākumus, kas paredzēti 
jebkuriem citiem finanšu starpniekiem, 



AM\908222LV.doc 61/103 PE492.830v01-00

LV

kuri izpilda atbilstības kritērijus.
2. LGF darbojas, izmantojot tādu pašu 
mehānismu kā pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” paredzētais no MVU 
pieprasījuma atkarīgais aizņēmumu 
mehānisms. Tas ietver šādas darbības:
a) aizņēmumu finansēšana, izmantojot 
aizdevumus, tostarp subordinētos un 
līdzdalības aizdevumus, vai līzingu –
mazina konkrētās grūtības piekļūt 
finansējumam, ar ko sastopas MVU to 
augstās riska pakāpes dēļ vai atbilstošas 
un pieejamas ķīlas trūkuma dēļ;
b) MVU aizņēmuma finansējuma portfeļa 
garantēšana –– mobilizē papildu 
aizņēmumu finansējumu MVU saskaņā 
ar attiecīgu riska dalīšanu, par ko ar 
attiecīgām iestādēm panākta vienošanās. 
Šie darījumi tiek atbalstīti ar nosacījumu, 
ka iniciatore iestāde apņemas saprātīgā 
laikposmā izmantot būtisku likviditātes 
vai mobilizētā kapitāla daļu jauniem 
aizdevumiem MVU. Šo jauno aizņēmuma 
finansējuma summu aprēķina kā attiecību 
pret garantētā portfeļa riska summu un 
par to vienojas ar katru aizdevuma devēju 
atsevišķi, paredzot arī laikposmu;
c) LGF attiecas uz aizdevumiem, kas 
nepārsniedz EUR 1 000 000 un kuru 
minimālais termiņš ir 12 mēneši, izņemot 
garantētā portfelī paredzētos aizdevumus. 
LGF ir izveidots tā, lai par atbalstītajiem 
inovatīvajiem MVU varētu ziņot, norādot 
gan aizdevumu skaitu, gan aizdevumu 
summas.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Izaugsmei paredzētais kapitāla 

mehānisms (EFG)
1. Izaugsmei paredzētais kapitāla 
mehānisms (EFG) koncentrējas uz 
fondiem, kas nodrošina riska kapitālu un 
starpniekfinansējumu, piemēram, 
subordinētos un līdzdalības aizdevumus, 
tas paredzēts uzņēmumiem, kuri atrodas 
darbības paplašināšanas un izaugsmes 
posmā, jo īpaši tādiem, kas darbojas pāri 
robežām, vienlaikus paredzot iespēju 
ieguldīt agrīna darbības posma fondos 
saistībā ar kapitāla mehānismu, kas 
pētniecībai, attīstībai un inovācijai 
paredzēts pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” un paredz 
līdzfinansējuma mehānismus 
uzņēmējdarbības mecenātiem. Agrīna 
darbības posma ieguldījuma gadījumā 
EFG ieguldījumi nepārsniedz 20 % no 
Savienības kopējiem ieguldījumiem, 
izņemot vairāku posmu fondus un fondu 
fondus, kuru finansējums, ko nodrošina 
EFG un kapitāla mehānisms pētniecībai, 
attīstībai un inovācijai, tiks paredzēts 
proporcionāli, pamatojoties uz fondu 
ieguldījumu politiku. Komisija neizpērk 
vai neaizstāj kapitālu, kas paredzēts 
pārpirkta uzņēmuma likvidēšanai. 
Komisija, ņemot vērā mainīgos tirgus 
apstākļus, var lemt par 20 % robežas 
grozīšanu.
2. Programmā paredzēto kapitāla 
mehānismu ― EFG ― īsteno kā vienotu 
Savienības kapitāla finanšu instrumentu, 
ar kuru tiek atbalstīta Savienības 
uzņēmumu izaugsme un pētniecība, 
attīstība un inovācija no agrīnā posma 
(tostarp sagatavošanās) līdz izaugsmes 
posmam, un to finansiāli papildina 
pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un šī 
programma.
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EFG izmanto tādu pašu nodrošināšanas 
mehānismu kā pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020” paredzētais kapitāla 
mehānisms pētniecībai, attīstībai un 
inovācijai.
3. EFG sniegtais atbalsts ir vienā no 
šādiem ieguldījumu veidiem:
a) to tieši veic Eiropas Investīciju fonds 
(EIF) vai citas iestādes, kurām ir uzticēta 
īstenošana Komisijas vārdā, vai
b) veic fondu fondi vai ieguldījumu 
mehānismi, kas iegulda līdzekļus pāri 
robežām un kurus izveidojis EIF vai citas 
iestādes, kurām Komisija ir uzticējusi šī 
mehānisma īstenošanu, kopā ar privātiem 
ieguldītajiem un/vai valstu publiskajām 
finanšu iestādēm.
4. EFG iegulda riska kapitāla 
starpniekfondos, kas investē MVU, 
galvenokārt to paplašināšanās un 
izaugsmes posmos. EFG nodrošinātie 
ieguldījumi ir ilgtermiņa, t. i., parasti
saistīti ar 5 līdz 15 gadu pozīcijām riska 
kapitāla fondos. Jebkurā gadījumā EFG 
nodrošināto ieguldījumu ilgums 
nepārsniedz 20 gadus no nolīguma 
parakstīšanas brīža starp Komisiju un to 
iestādi, kam uzticēta ieguldījuma 
īstenošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 430
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.b pants
Riska kapitāla fondu fonds

Ņemot vērā Eiropas riska kapitāla tirgus 
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ļoti sarežģīto stāvokli un ņemot vērā 
situācijas steidzamību, jābūt iespējai 
sagatavot izmēģinājuma projektu attiecībā 
uz kapitāla riska fondu līdz nākamajam 
budžeta periodam (2014.–2020. gadam), 
ko daļēji finansē no tiem Komisijas 
fondiem, kas nav izmantoti, kopā ar 
citiem ieguldītājiem.

Or. fr

Pamatojums

Riska kapitāls ir ļoti svarīgs finansējuma avots attiecībā uz novatorisku uzņēmumu darbības 
sākšanu un strauji augošiem Eiropas MVU, kam ir ļoti grūti piekļūt banku sniegtajam 
finansējumam. Izstrādājot izmēģinājuma projektu attiecībā uz riska kapitāla fondu fondu un 
tādējādi nodrošinot maksimālu Kopienas budžeta sviras efektu, tiktu sniegts ieguldījums 
krīzes pārvarēšanā. Tas paredzētu ES finanšu instrumentu, kas darbotos, sākoties nākamajam 
finanšu plānošanas periodam (2014.–2020. gadam).

Grozījums Nr. 431
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Tā ir 
komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

1. Komisijai palīdz komiteja, kas 
apspriežas ar ieinteresētajām personām. 
Tā ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

Or. fr

Grozījums Nr. 432
Kent Johansson

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja. Tā ir 1. Komisijai palīdz komiteja. Tā ir 
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komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē.

komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 
nozīmē. Izraugoties komitejas sastāvu, 
jāveicina dzimumu līdzsvars.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Ja 
komiteja atzinumu nesniedz, Komisija 
nepieņem īstenošanas akta projektu un 
tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. panta 4. punkta trešā daļa.

Or. en

Pamatojums

Ieteiktais grozījums nozīmētu, ka ierosināto gada darba programmu nevarētu pieņemt, ja 
būtu situācija, kurā netiek sniegts atzinums (t. i., ja iebilst bloķējošs mazākums). Šādos 
apstākļos Komisijai vai nu jāgroza savs priekšlikums, vai jānosūta tas pārsūdzības komitejai.

Grozījums Nr. 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu attiecībā uz
izmaiņām informācijā par šīs regulas 
II pielikumā izklāstītajām konkrētajām 
darbībām, ja to prasa ekonomiskās 
situācijas attīstība vai tas izriet no 
rezultātiem, kas gūti, īstenojot 

2. Attiecībā uz finanšu instrumentiem
Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 18. pantu par izmaiņām EFG 
sniegto ieguldījumu daļā attiecībā uz 
kopējo ES ieguldījumu apjomu agrīna 
darbības posma riska kapitāla fondos un 
garantēto aizdevumu portfeļu sastāvu.
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Konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammā paredzēto aizdevumu 
garantijas mehānismu un riska dalīšanas 
instrumentu, kas izveidots ar Septītajā 
pamatprogrammā paredzēto riska 
dalīšanas finanšu mehānismu.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja to prasa steidzamības apsvērumi, 
piemēram, strauji mainīgie ekonomikas 
apstākļi, saskaņā ar šo pantu 
pieņemtajiem deleģētajiem aktiem 
piemēro 19. pantā paredzēto procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Steidzamības procedūra

1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, stājas spēkā uzreiz un ir 
piemērojami tik ilgi, kamēr netiek pausti 
iebildumi saskaņā ar 2. punktu. 
Paziņojumā par deleģēto aktu Eiropas 
Parlamentam un Padomei norāda 
steidzamības procedūras izmantošanas 
iemeslus.
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2. Gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
saskaņā ar 18. panta 5. punktā minēto 
procedūru var izteikt iebildumus pret 
deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija 
pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumu 
nekavējoties atceļ minēto aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Steidzamības procedūra

1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar 
šo pantu, stājas spēkā uzreiz un ir 
piemērojami tik ilgi, kamēr netiek pausti 
iebildumi saskaņā ar 2. punktu. 
Paziņojumā par deleģēto aktu Eiropas 
Parlamentam un Padomei norāda 
steidzamības procedūras izmantošanas 
iemeslus.
2. Gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
saskaņā ar 18. panta 5. punktā minēto 
procedūru var izteikt iebildumus pret 
deleģēto aktu. Šādā gadījumā Komisija 
pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumu 
nekavējoties atceļ minēto aktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 438
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – Vispārējais mērķis – 1. punkts – Stiprināt Savienības uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp arī tūrisma nozarē

Komisijas ierosinātais teksts

Vispārējais mērķis 1. Stiprināt Savienības uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp arī tūrisma nozarē
Ietekmes rādītājs Pašreizējā situācija Ilgtermiņa mērķis un atskaites punkts 

(2020. gadam)
Rūpniecības konkurētspējas 
palielināšanās

2009. g.: -3,1 %, 2008. g.: -0,3 %, 2007. g.: 
+0,7 %

Pieaugums par 1 % gadā, un par 5 % 
2015. gadā

2009. g.: -3,1%
MVU administratīvā sloga izmaiņas 
(jauna uzņēmuma izveidei vajadzīgo 
dienu skaits)

Jauna MVU izveidei vajadzīgo dienu skaits: 
7 darbdienas

Jauna MVU izveidei vajadzīgo dienu skaita 
samazināšana: 2020. gadā – 3 darbdienas. 

ES rūpniecības produkcijas pieaugums 
ekonozarēs (procentuālās izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu)

Vidējais pieaugums par 6-7 % pēdējos gados Vidējais pieaugums nākamajos desmit gados 
par 8 % gadā; izvirzīts mērķis līdz 
2015. gadam sasniegt produkcijas 
pieaugumu par 50 %
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Parlamenta ierosinātais grozījums

Vispārējais mērķis 1. Stiprināt Savienības uzņēmumu, jo īpaši MVU, ilgtspējīgu konkurētspēju 
Ietekmes rādītājs Pašreizējā situācija Ilgtermiņa mērķis un atskaites punkts 

(2020. gadam)
Lielāka Eiropas Savienības MVU 
konkurētspēja salīdzinājumā ar galveno 
konkurentu MVU konkurētspēju (lielāka 
ES rūpnieciskās konkurētspējas 
izaugsme salīdzinājumā ar galvenajiem 
konkurentiem)

2009. g.: -3,1 %, 2008. g.: -0,3 %, 2007. g.: 
+0,7 %

Pieaugums par 1 % gadā

MVU administratīvā un reglamentējošā
sloga izmaiņas (jauna uzņēmuma izveidei 
vajadzīgo dienu skaits un izmaksas, 
licenču un atļauju saņemšanai 
nepieciešamais laiks, lai uzsāktu un 
īstenotu jebkāda uzņēmuma 
pamatdarbību)

Jauna MVU izveidei vajadzīgo dienu skaits
2011. gadā: 6,5 darbdienas.

Jauna MVU izveidei vajadzīgo dienu skaita 
samazināšana: 3 darbdienas. 

Dibināšanas izmaksas: EUR 379 Darbības sākšanas izmaksu samazināšana 
līdz EUR 1001

To dalībvalstu skaits, kas atbilst Mazās 
uzņēmējdarbības akta mērķim līdz vienam 
mēnesim samazināt laiku, kas vajadzīgs, lai 
saņemtu licences un atļaujas (tostarp ar vidi 
saistītās atļaujas) uzņēmuma darbības 
sākšanai un pamatdarbības īstenošanai: 2

To dalībvalstu skaits, kas atbilst Mazās 
uzņēmējdarbības akta mērķim līdz vienam 
mēnesim samazināt laiku, kas vajadzīgs, lai 
saņemtu licences un atļaujas (tostarp ar vidi 
saistītās atļaujas) uzņēmuma darbības 
sākšanai un pamatdarbības īstenošanai: 242
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To dalībvalstu skaits, kurās ir vienas pieturas 
aģentūra uzņēmējdarbības sākšanai, lai 
uzņēmēji varētu veikt visas nepieciešamās 
procedūras (piemēram, reģistrācija, nodokļi, 
PVN un sociālais nodrošinājums), izmantojot 
vienu administratīvo kontaktpunktu, vai nu 
fizisku (birojs), virtuālu (tīmeklis), vai abu 
veidu, 2009. gadā: 18

Dalībvalstu skaita palielināšana ar vienas 
pieturas aģentūru uzņēmējdarbības sākšanai 
līdz 283

ES rūpniecības nozares 
energointensitāte (galīgais enerģijas 
patēriņš/PBV) (23 ES dalībvalstīs)

2000. g.: 0,18, 2005. g.: 0,17, 2008. g.: 0,16 2020. g.: dati vēl jāievieto

Materiālā produktivitāte (PBV/ tonna 
tiešā materiāla patēriņa) (27 ES 
dalībvalstīs)

2000. g.: 0,29, 2003. g.: 0,30, 2005. g.: 0,29, 
2006. g.: 0,30, 2007. g.: 0,30

2020. g.: dati vēl jāievieto

To Savienības MVU daļa, kas piedāvā 
videi labvēlīgus produktus vai 
pakalpojumus

2011. g.: 26 % 2020. g.: 38 %

________________

1 Konkurētspējas padomes 2011. gada 
31. maija secinājumos iekļauts aicinājums 
dalībvalstīm „samazināt jauna uzņēmuma 
izveidei vajadzīgo laiku līdz 3 dienām un 
izmaksas — līdz EUR 100 līdz 2012. gadam”.
2 Mazās uzņēmējdarbības aktā dalībvalstis 
aicinātas „līdz 2013. gadam samazināt laiku, 
kas vajadzīgs, lai saņemtu licences un atļaujas 
(ieskaitot ar vidi saistītās atļaujas), lai sāktu 
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un īstenotu uzņēmuma pamatdarbību”. 
24 dalībvalstis jau ir samazinājušas šo 
periodu līdz 3 mēnešiem.
3 Saskaņā ar 2006. gada pavasara 
Eiropadomes secinājumiem „visām 
dalībvalstīm jābūt vienas pieturas aģentūrai 
vai tamlīdzīgai kārtībai, lai visas ar 
uzņēmuma darbības sākšanu saistītās 
formalitātes varētu veikt vienā vietā”.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – Vispārējais mērķis – 1. punkts – Stiprināt Savienības uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp arī tūrisma nozarē

Komisijas ierosinātais teksts

Vispārējais mērķis 1. Stiprināt Savienības uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp arī tūrisma nozarē
Ietekmes rādītājs Pašreizējā situācija Ilgtermiņa mērķis un atskaites punkts 

(2020. gadam)
Rūpniecības konkurētspējas 2009. g.: -3,1 %, 2008. g.: -0,3 %, 2007. g.: Pieaugums par 1 % gadā, un par 5 % 2015. 
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palielināšanās +0,7 % gadā
MVU administratīvā sloga izmaiņas 
(jauna uzņēmuma izveidei vajadzīgo 
dienu skaits)

2009. g.: -3,1%. Jauna MVU izveidei 
vajadzīgo dienu skaits: 7 darbdienas

Jauna MVU izveidei vajadzīgo dienu skaita 
samazināšana: 2020. gadā – 3 darbdienas. 

ES rūpniecības produkcijas pieaugums 
ekonozarēs (procentuālās izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu)

Vidējais pieaugums par 6-7 % pēdējos gados Vidējais pieaugums nākamajos desmit gados 
par 8 % gadā; izvirzīts mērķis līdz 
2015. gadam sasniegt produkcijas pieaugumu 
par 50 %

Parlamenta ierosinātais grozījums

Vispārējais mērķis 1. Stiprināt Savienības uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju, tostarp arī tūrisma nozarē
Ietekmes rādītājs Pašreizējā situācija Ilgtermiņa mērķis un atskaites punkts 

(2020. gadam)
Rūpniecības konkurētspējas 
palielināšanās

2009. g.: -3,1 %, 2008. g.: -0,3 %, 2007. g.: 
+0,7 %

Pieaugums par 1 % gadā, un par 5 % 2015. 
gadā

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

2009. g.: -3,1%. Jauna MVU izveidei vajadzīgo 
dienu skaits: 7 darbdienas

Jauna MVU izveidei vajadzīgo dienu skaita 
samazināšana: 2020. gadā – 3 darbdienas. 
Izmaksas ― zem ESAO augsto ienākumu 
vidējā radītāja

ES rūpniecības produkcijas pieaugums 
ekonozarēs (procentuālās izmaiņas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu)

Vidējais pieaugums par 6-7 % pēdējos gados Vidējais pieaugums nākamajos desmit gados 
par 8 % gadā; izvirzīts mērķis līdz 2015. gadam 
sasniegt produkcijas pieaugumu par 50 %
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Or. en

Grozījums Nr. 440
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma nozarē 
– Darbības konkurētspējas uzlabošanai

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Darbības konkurētspējas uzlabošanai
Pieņemto vienkāršošanas pasākumu 
skaits 

2010. gadā tika atjaunināta Komisijas 
vienkāršošanas programma, un tā drīz sasniegs 
mērķi: par 25 % samazināt birokrātiju 
2012. gadā. Līdz 2010. gadam tika īstenoti 
5 vienkāršošanas pasākumi gadā.

Aptuveni 7 vienkāršošanas pasākumi gadā.

Darbību kvalitātes un pievienotās vērtības 
„derīguma” pārbaužu skaits

2010. gadā tika sāktas četras „derīguma” 
pārbaudes attiecībā uz vides, transporta, 
nodarbinātības un rūpniecības politiku, kurās 
iesaistīja ieinteresētās personas. Atsauksmēs 
bija ietvertas piezīmes par tiesību aktiem un 

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

Līmenis, kādā uzņēmumi pieņem Eiropas 
ilgstspējīgas ražošanas preces un rīkus, 
tostarp arī vides vadības un audita 
sistēmu (EMAS), ekomarķējumu un 
ekodizainu

ISO 14001 EMS sertifikācija – aptuveni 
35 000, EMAS reģistrācija – 4 500, 18 000 ES 
ekomarķējuma licences.

Ievērojams skaits uzņēmumu pārrauga savu 
darbību, piemēro vides vadības sistēmas, 
uzlabo resursu ražīgumu un veikumu vides 
jomā. Ievērojama produkcijas daļa ir 
resursefektīvi un videi draudzīgi ražojumi.

Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Darbības konkurētspējas uzlabošanai 
Pieņemto vienkāršošanas pasākumu 
skaits 

2010. gadā tika atjaunināta Komisijas 
vienkāršošanas programma, un tā drīz sasniegs 
mērķi: par 25 % samazināt birokrātiju 
2012. gadā. Līdz 2010. gadam tika īstenoti 
5 vienkāršošanas pasākumi gadā.

Aptuveni 7 vienkāršošanas pasākumi gadā.

Darbību kvalitātes un pievienotās vērtības 
„derīguma” pārbaužu skaits

2010. gadā tika sāktas četras „derīguma” 
pārbaudes attiecībā uz vides, transporta, 
nodarbinātības un rūpniecības politiku, kurās 
iesaistīja ieinteresētās personas. Atsauksmēs 
bija ietvertas piezīmes par tiesību aktiem un 
darbību pievienoto vērtību.

„Derīguma” pārbaudēs izmantotā 
atgriezeniskās saites pieeja tiks pārņemta citos 
politikas virzienos, un tiks panākti 
vienkāršojumi, kas pozitīvi ietekmēs 
rūpniecību. Paredzēts veikt līdz divpadsmit 
„derīguma” pārbaudes, izvirzot mērķi uzlabot 
regulējumu.
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Līmenis, kādā uzņēmumi pieņem Eiropas 
ilgtspējīgas ražošanas preces un rīkus, 
tostarp arī vides vadības un audita 
sistēmu (EMAS), ekomarķējumu un 
ekodizainu

ISO 14001 EMS sertifikācija – aptuveni 
35 000, EMAS reģistrācija – 4 500, 18 000 ES 
ekomarķējuma licences.

Ievērojams skaits uzņēmumu pārrauga savu 
darbību, piemēro vides vadības un IT sistēmas, 
uzlabo resursu ražīgumu un veikumu vides 
jomā. Ievērojama produkcijas daļa ir 
resursefektīvi un videi draudzīgi ražojumi.

Līmenis, kādā uzņēmumi pieņem jaunās 
tehnoloģijas

Or. ro

Grozījums Nr. 441
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma nozarē 
– MVU politikas izstrāde

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
MVU politikas izstrāde
Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu: Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu: 
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testu 15 dalībvalstis 21 dalībvalsts
Eiropas uzņēmumu balvas publicitātes 
uzlabošana ES, nodrošinot publikācijas 
plašsaziņas līdzekļos visās dalībvalstīs

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos visās 
dalībvalstīs: 60 (2010. gads)

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos visās 
dalībvalstīs: 80

Jaunu uzņēmumu darbības sākšanas laika 
un sarežģītības samazināšana

Darbības sākšanas laika samazinājums: 
7 darbdienas

Darbības sākšanas laika samazinājums:
5 darbdienas

Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
MVU politikas izstrāde
Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU 
testu

Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu: 
15 dalībvalstis

Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu: 
21 dalībvalsts

Eiropas uzņēmumu balvas publicitātes 
uzlabošana ES, nodrošinot publikācijas 
plašsaziņas līdzekļos visās dalībvalstīs

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos visās 
dalībvalstīs: 60 (2010. gads)

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos visās 
dalībvalstīs: 80

Jaunu uzņēmumu darbības sākšanas laika 
un sarežģītības samazināšana

Darbības sākšanas laika samazinājums: 
7 darbdienas

Darbības sākšanas laika samazinājums: līdz 
2020. gadam ― 3 darbdienas

Or. it
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Grozījums Nr. 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma nozarē 
– MVU politikas izstrāde

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
MVU politikas izstrāde
Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu: 

15 dalībvalstis
Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu:
21 dalībvalsts

Eiropas uzņēmumu balvas publicitātes 
uzlabošana ES, nodrošinot publikācijas 
plašsaziņas līdzekļos visās dalībvalstīs

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos 
visās dalībvalstīs: 60 (2010. gads)

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos 
visās dalībvalstīs: 80

Jaunu uzņēmumu darbības sākšanas laika 
un sarežģītības samazināšana

Darbības sākšanas laika samazinājums: 
7 darbdienas

Darbības sākšanas laika samazinājums:
5 darbdienas

Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē
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Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
MVU politikas izstrāde
Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU 
testu

Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu: 
15 dalībvalstis

Dalībvalstu skaits, kas izmanto MVU testu:
23 dalībvalstis

Eiropas uzņēmumu balvas publicitātes 
uzlabošana ES, nodrošinot 
publikācijas plašsaziņas līdzekļos 
visās dalībvalstīs

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos 
visās dalībvalstīs: 60 (2010. gads)

Publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos 
visās dalībvalstīs: 80

Jaunu uzņēmumu darbības sākšanas 
laika un sarežģītības samazināšana

Darbības sākšanas laika samazinājums: 
7 darbdienas

Darbības sākšanas laika samazinājums:
4 darbdienas

Or. en

Grozījums Nr. 443
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma nozarē 
– Tūrisms

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē
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Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam

Tūrisms
Finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): apmēram 75 gadā (vidējais 
rādītājs 2011. gadā)

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): vairāk nekā 100 gadā

MVU procentuālais daudzums (un 
tendence) no pieteikumiem uz 
finansējuma saņemšanas iespējām, kas 
saistītas ar tūrismu

Līdz šim neviens uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus nebija tieši adresēts MVU

30 % uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir 
tieši adresēti MVU

Uzņēmumu skaits, kas izmanto Eiropas 
tūrisma kvalitātes zīmi

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

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

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

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

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

Parlamenta ierosinātais grozījums

svītrots svītrots svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 444
Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma nozarē 
– Tūrisms

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Tūrisms
Finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits. 

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): apmēram 75 gadā (vidējais 
rādītājs 2011. gadā).

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): vairāk nekā 100 gadā 

MVU procentuālais daudzums (un 
tendence) no pieteikumiem uz 
finansējuma saņemšanas iespējām, kas 
saistītas ar tūrismu.

Līdz šim neviens uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus nebija tieši adresēts MVU.

30 % uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir 
tieši adresēti MVU

Uzņēmumu skaits, kas izmanto Eiropas 
tūrisma kvalitātes zīmi.

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

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

Galamērķu skaits, kas pieņēmuši projekta 
„Eiropas labākie galamērķi” 

„Eiropas labākā galamērķa” statuss piešķirts 
kopā 98 galamērķiem (vidēji 20 galamērķiem 

Projekta „Eiropas labākie galamērķi” 
popularizētos ilgtspējīga tūrisma attīstības 
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popularizētos ilgtspējīga tūrisma attīstības 
modeļus

gadā: 2007. gadā-10, 2008. gadā-20, 
2009. gadā-22, 2010. gadā-25, 2011. gadā-21) 

modeļus pieņēmuši 200 vai vairāk galamērķi 
(pieaugums līdz 30 galamērķiem gadā).

Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Tūrisms un kultūras mantojums
Finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits. 

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): apmēram 75 gadā (vidējais 
rādītājs 2011. gadā).

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): vairāk nekā 100 gadā 

MVU procentuālais daudzums (un 
tendence) no pieteikumiem uz 
finansējuma saņemšanas iespējām, kas 
saistītas ar tūrismu, ieskaitot projektus, 
kas saistīti ar kultūras mantojuma 
saglabāšanu, rekonstrukciju un 
izplatīšanu.

Līdz šim neviens uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus nebija tieši adresēts MVU

30 % uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir 
tieši adresēti MVU

Uzņēmumu skaits, kas izmanto Eiropas 
tūrisma kvalitātes zīmi

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

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

Galamērķu skaits, kas pieņēmuši projekta 
„Eiropas labākie galamērķi” 

„Eiropas labākā galamērķa” statuss piešķirts 
kopā 98 galamērķiem (vidēji 20 galamērķiem 

Projekta „Eiropas labākie galamērķi” 
popularizētos ilgtspējīga tūrisma attīstības 
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popularizētos ilgtspējīga tūrisma attīstības 
modeļus

gadā: 2007. gadā-10, 2008. gadā-20, 
2009. gadā-22, 2010. gadā-25, 2011. gadā-21) 

modeļus pieņēmuši 200 vai vairāk galamērķi 
(pieaugums līdz 30 galamērķiem gadā).

Or. en

Grozījums Nr. 445
Gaston Franco

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma nozarē 
– Tūrisms

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Tūrisms
Finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits.

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): apmēram 75 gadā (vidējais 
rādītājs 2011. gadā).

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): vairāk nekā 100 gadā 

MVU procentuālais daudzums (un 
tendence) no pieteikumiem uz 

Līdz šim neviens uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus nebija tieši adresēts MVU.

30 % uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir 
tieši adresēti MVU
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finansējuma saņemšanas iespējām, kas 
saistītas ar tūrismu.
Uzņēmumu skaits, kas izmanto Eiropas 
tūrisma kvalitātes zīmi.

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

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

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

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

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

Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Uzlabot Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas pamatnosacījumus, tostarp tūrisma 
nozarē

Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Tūrisms
Finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits.

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): apmēram 75 gadā (vidējais 
rādītājs 2011. gadā).

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): vairāk nekā 100 gadā 

MVU procentuālais daudzums (un 
tendence) no pieteikumiem uz 
finansējuma saņemšanas iespējām, kas 
saistītas ar tūrismu.

Līdz šim neviens uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus nebija tieši adresēts MVU.

30 % uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir 
tieši adresēti MVU

Uzņēmumu skaits, kas izmanto Eiropas Līdz šim Eiropas tūrisma kvalitātes zīmi 50 % no izvērtējuma shēmām tiesīgas 
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tūrisma kvalitātes zīmi. neizmanto neviens uzņēmums (darbība ir 
izstrādes stadijā).

piedalīties Eiropas tūrisma kvalitātes zīmes 
shēmā.

Galamērķu skaits, kas pieņēmuši projekta 
„Eiropas labākie galamērķi” un Eiropas 
reģionu tīkla ilgtspējīgam un 
konkurētspējīgam tūrismam
popularizētos ilgtspējīga tūrisma attīstības 
modeļus

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

Projekta „Eiropas labākie galamērķi” un 
Eiropas reģionu tīkla ilgtspējīgam un 
konkurētspējīgam tūrismam popularizētos 
ilgtspējīga tūrisma attīstības modeļus 
pieņēmuši 200 vai vairāk galamērķi 
(pieaugums līdz 30 galamērķiem gadā).

To galamērķu skaits, kam pārbaudīta 
ilgtspējīga tūrisma rādītāju iespējamība: 29 
(2011. gadā) un 12 (2012. gadā)

Or. fr

Grozījums Nr. 446
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Veicināt tūrisma uzņēmumu pievilcību un ilgtspēju (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts



AM\908222LV.doc 85/103 PE492.830v01-00

LV

Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Veicināt tūrisma uzņēmumu pievilcību un ilgtspēju
Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Pasākumi tūrisma uzņēmumu pievilcības 
veicināšanai
Finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits

Kopējais finansējuma saņemšanas 
pieteikumu skaits (uz visiem 
uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): apmēram 75 gadā 
(vidējais rādītājs 2011. gadā)

Kopējais finansējuma saņemšanas pieteikumu 
skaits (uz visiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus): vairāk nekā 100 gadā

MVU procentuālais daudzums (un 
tendence) no pieteikumiem uz 
finansējuma saņemšanas iespējām, kas 
saistītas ar tūrismu

Līdz šim neviens uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus nebija tieši adresēts 
MVU

30 % uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir tieši 
adresēti MVU

Veicināt ilgtspējīga tūrisma modeli
Uzņēmumu skaits, kas izmanto Eiropas 
tūrisma kvalitātes zīmi

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

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

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

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

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

Grozījums Nr. 447
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot finansējuma pieejamību MVU kapitāla un aizdevumu veidā

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot finansējuma pieejamību MVU kapitāla un aizdevumu veidā
Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Izaugsmei paredzētie finanšu instrumenti
Uzņēmumu skaits, kas saņem aizdevumu 
(kredītu) garantijas un aizdevumu vērtība

Vēl nav sākta ierosināto instrumentu darbība, 
un tie atšķiras no pašlaik izmantotajiem 
instrumentiem, tāpēc iespējams, ka dati par 
pašlaik izmantotajiem instrumentiem var 
nebūt salīdzināmi

Uzņēmumu skaits, kas saņem aizdevumu 
(kredītu) garantijas (+/- 95 000) un aizdevumu 
vērtība (+/- EUR 10,7 miljardi)

Riska kapitāla atbalstu saņēmušo 
uzņēmumu skaits un ieguldījumu vērtība 
(atsevišķi norādot pārrobežu darījumus)

Riska kapitāla atbalstu saņēmušo uzņēmumu 
skaits: (+/- 180) un ieguldījumu vērtība (+/-
EUR 220 miljoni)

Parlamenta ierosinātais grozījums
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Konkrētais mērķis Uzlabot finansējuma pieejamību MVU 
Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (2017. gadam)
Izaugsmei paredzētie finanšu instrumenti
Uzņēmumu skaits, kas saņem aizdevumu 
(kredītu), izmantojot programmas
garantijas, un aizdevumu vērtība

No 2011. gada mobilizēti EUR 10,2 miljardi 
aizdevumiem 171 000 MVU (SMEG)

Uzņēmumu skaits, kas saņem aizdevumu 
(kredītu), izmantojot garantijas (+/- 145 000),
un aizdevumu vērtība (+/- EUR 9,6 miljardi)

Programmas riska kapitāla ieguldījumus
saņēmušo uzņēmumu skaits un 
ieguldījumu kopējais apjoms

No 2011. gada 31. decembra mobilizēti 
EUR 1,9 miljardi riska kapitāla 
ieguldījumiem 194 000 MVU (GIF)

Programmas riska kapitāla ieguldījumus
saņēmušo uzņēmumu skaits un ieguldījumu 
kopējais apjoms: (+/- 240) un ieguldījumu
kopējā vērtība(+/- EUR 2,0 miljardi)

Or. en

Grozījums Nr. 448
Edit Herczog

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot finansējuma pieejamību MVU kapitāla un aizdevumu veidā – Izaugsmei paredzētie finanšu 
instrumenti

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot finansējuma pieejamību MVU kapitāla un aizdevumu veidā
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Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Izaugsmei paredzētie finanšu instrumenti
Uzņēmumu skaits, kas saņem aizdevumu 
(kredītu) garantijas un aizdevumu vērtība

Vēl nav sākta ierosināto instrumentu darbība, 
un tie atšķiras no pašlaik izmantotajiem 
instrumentiem, tāpēc iespējams, ka dari par 
pašlaik izmantotajiem instrumentiem var nebūt 
salīdzināmi

Uzņēmumu skaits, kas saņem aizdevumu 
(kredītu) garantijas (+/- 95 000) un aizdevumu 
vērtība (+/- EUR 10,7 miljardi)

Riska kapitāla atbalstu saņēmušo 
uzņēmumu skaits un ieguldījumu vērtība 
(atsevišķi norādot pārrobežu darījumus)

Riska kapitāla atbalstu saņēmušo uzņēmumu 
skaits: (+/- 180) un ieguldījumu vērtība 
(EUR +/- 220 miljoni)

Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Uzlabot finansējuma pieejamību MVU kapitāla un aizdevumu veidā
Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Izaugsmei paredzētie finanšu instrumenti
Uzņēmumu skaits, kas saņem aizdevumu 
(kredītu) garantijas un aizdevumu vērtība

Vēl nav sākta ierosināto instrumentu darbība, 
un tie atšķiras no pašlaik izmantotajiem
instrumentiem, tāpēc iespējams, ka dati par 
pašlaik izmantotajiem instrumentiem var nebūt 
salīdzināmi

Uzņēmumu skaits, kas saņem aizdevumu 
(kredītu) garantijas (+/- 95 000) un aizdevumu 
vērtība (+/- EUR 10,7 miljardi)

Riska kapitāla atbalstu saņēmušo 
uzņēmumu skaits un ieguldījumu vērtība 
(atsevišķi norādot pārrobežu darījumus)

Riska kapitāla atbalstu saņēmušo uzņēmumu 
skaits: (+/- 180) un ieguldījumu vērtība 
(EUR +/- 220 miljoni)

(Jauns) To dalībvalstu skaits, kas Programmā jāpiedalās finanšu iestādēm no 
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piedalās kapitāla un aizdevuma 
programmās

vismaz 20 (vai no visām 27) dalībvalstīm

Or. hu

Pamatojums

Tā kā 11 dalībvalstu finanšu iestādes ir guvušas labumu no CIP-EIP garantiju programmas, programmas COSME finanšu instrumenta struktūras 
jādara pieejamas, izmantojot īpašus nosacījumus iestādēm tajās dalībvalstīs, kas vēl nav iesaistījušās.

Grozījums Nr. 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules tirgiem – Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules tirgiem
Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 
Parakstīto partnerības nolīgumu skaits Parakstīti partnerības nolīgumi: 1950 

(2010. gads)
Parakstīti partnerības nolīgumi: 3000 gadā

Tīkla zīmola atpazīstamības pieaugums 
un zīmola kultūra (piemēram, zīmola 

Tīkla zīmola atpazīstamības pieaugums un 
zīmola kultūra: vēl nav noteikts

Tīkla zīmola atpazīstamības pieaugums un 
zīmola kultūra: sasniegti 30 % MVU
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atpazīstamība MVU vidū)
Klientu (to MVU %, kas informē par 
savu apmierinātību un konkrēta 
pakalpojuma pievienoto vērtību) 
apmierinātības rādītājs

Klientu (to MVU %, kas informē par savu 
apmierinātību un konkrēta pakalpojuma 
pievienoto vērtību) apmierinātības rādītājs: 
78 %

Klientu (to MVU %, kas informē par savu 
apmierinātību un konkrēta pakalpojuma 
pievienoto vērtību) apmierinātības rādītājs:
>80 %

MVU skaits, kas saņem atbalsta 
pakalpojumus

Atbalsta pakalpojumus saņēmušo MVU skaits: 
435 000 (2010. gads)

Atbalsta pakalpojumus saņēmušo MVU skaits: 
500 000 gadā.

MVU skaits, kas piedalās starpniecības 
pasākumos un uzņēmumu misijās

To MVU skaits, kas piedalās starpniecības 
pasākumos un uzņēmumu misijās: 45 000 
(2010. gads)

To MVU skaits, kas piedalās starpniecības 
pasākumos un uzņēmumu misijās: 60 000 gadā.

Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules tirgiem
Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 
Parakstīto partnerības nolīgumu skaits Parakstīti partnerības nolīgumi: 1950 

(2010. gads)
Parakstīti partnerības nolīgumi: 3000 gadā

Tīkla zīmola atpazīstamības pieaugums 
un zīmola kultūra (piemēram, zīmola 
atpazīstamība MVU vidū)

Tīkla zīmola atpazīstamības pieaugums un 
zīmola kultūra: vēl nav noteikts

Tīkla zīmola atpazīstamības pieaugums un 
zīmola kultūra: sasniegti 30 % MVU

Klientu (to MVU %, kas informē par 
savu apmierinātību un konkrēta 
pakalpojuma pievienoto vērtību) 
apmierinātības rādītājs

Klientu (to MVU %, kas informē par savu 
apmierinātību un konkrēta pakalpojuma 
pievienoto vērtību) apmierinātības rādītājs: 
78 %

Klientu (to MVU %, kas informē par savu 
apmierinātību un konkrēta pakalpojuma 
pievienoto vērtību) apmierinātības rādītājs:
≥85 %
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MVU skaits, kas saņem atbalsta 
pakalpojumus

Atbalsta pakalpojumus saņēmušo MVU skaits: 
435 000 (2010. gads)

Atbalsta pakalpojumus saņēmušo MVU skaits: 
500 000 gadā.

MVU skaits, kas piedalās starpniecības 
pasākumos un uzņēmumu misijās

To MVU skaits, kas piedalās starpniecības 
pasākumos un uzņēmumu misijās: 45 000 
(2010. gads)

To MVU skaits, kas piedalās starpniecības 
pasākumos un uzņēmumu misijās: 60 000 gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Regulas priekšlikums
I pielikums – Konkrētais mērķis – Uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules tirgiem – Uzņēmējdarbības atbalsts MVU trešo valstu tirgos

Komisijas ierosinātais teksts

Konkrētais mērķis Uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules tirgiem
Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Uzņēmējdarbības atbalsts MVU trešo 
valstu tirgos
MVU īpatsvars (%), kas veic 
starptautiskas darbības (eksportē, 
importē, veic ārvalstu tiešās investīcijas 
un citas darbības) ārpus ES.

13 % (2009. gadā) 17 % (2017. gadā)
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Parlamenta ierosinātais grozījums

Konkrētais mērķis Uzlabot piekļuvi Savienības un pasaules tirgiem
Rezultāta rādītājs Pēdējais zināmais rezultāts Vidējā termiņa mērķis (rezultāts) 2017. gadam
Uzņēmējdarbības atbalsts MVU trešo 
valstu tirgos
MVU īpatsvars (%), kas veic 
starptautiskas darbības (eksportē, 
importē, veic ārvalstu tiešās investīcijas 
un citas darbības) ārpus ES.

13 % (2009. gadā) 20 % (2017. gadā)

Or. en
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Grozījums Nr. 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Regulas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia PIELIKUMS
Izsmeļošas ziņas par 9.a pantā minētā 
Eiropas biznesa atbalsta tīkla sniegtajiem 
pakalpojumiem
1. Informācija, atsauksmes, biznesa 
sadarbība un internacionalizācijas 
pakalpojumi vienotajā tirgū un trešās 
valstīs:
a) tādas informācijas izplatīšana, kas 
attiecas uz iekšējā preču un pakalpojumu 
tirgus darbību un iespējām, tostarp 
informācijas par attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem, standartiem un publiskā 
iepirkuma iespējām, par finansējuma 
pieejamību un MVU ilgtspējības 
palielināšanu;
b) proaktīva tādu Savienības iniciatīvu, 
politikas nostādņu un programmu 
veicināšana, kas ir svarīgas MVU 
attiecīgajos reģionos, un informācijas 
nodrošināšana MVU par pieteikuma 
procedūrām dalībai šādās programmās;
c) instrumentu izmantošana, lai noteiktu 
spēkā esošo tiesību aktu ietekmi uz MVU;
d) Komisijas veiktu ietekmes novērtēšanas 
pētījumu veicināšana;
e) citu atbilstošu līdzekļu izmantošana, lai 
MVU iesaistītu Savienības politikas 
veidošanas procesā;
f) palīdzēšana MVU izstrādāt pārrobežu 
pasākumus un izveidot starptautiskus 
sadarbības tīklus;
g) MVU atbalstīšana, lai tie varētu atrast 
attiecīgos partnerus no privātā vai valsts
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sektora, izmantojot atbilstošus līdzekļus.
2. Inovāciju veicināšanas un tehnoloģiju 
un zinātības tālāknodošanas pakalpojumi:
a) informācijas izplatīšana un izpratnes 
veidošana par politikas nostādnēm, tiesību 
aktiem un atbalsta programmām, kas 
saistītas ar inovācijām;
b) iesaistīšana izpētes rezultātu izplatīšanā 
un izmantošanā;
c) starpniecības pakalpojumu sniegšana 
attiecībā uz tehnoloģiju un zinātības 
tālāknodošanu un visa veida novatoru
partnerības izveidi;
d) uzņēmumu, jo īpaši MVU, inovāciju 
spējas veicināšana;
e) saikņu atvieglošana ar citiem inovāciju 
pakalpojumiem, tostarp ar intelektuālo 
īpašumu saistītiem pakalpojumiem.
3. Pakalpojumi, ar kuriem veicina MVU 
līdzdalību pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”:
a) MVU izpratnes veidošana par 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”;
b) palīdzēšana MVU noteikt savas 
pētniecības un izstrādes vajadzības un 
atrast attiecīgos partnerus;
c) palīdzēšana MVU sagatavot un 
koordinēt projektu priekšlikumus 
līdzdalībai pamatprogrammā 
„Apvārsnis 2020”.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums grozījuma Nr. 77 (ziņojuma projekts) 1. punkta b) apakšpunktā: „attiecīgajos 
reģionos”.

Grozījums Nr. 452
Andrzej Grzyb
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Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums ir svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 453
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums ir svītrots

Or. sl

Grozījums Nr. 454
Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iedaļa ir svītrota

Or. en

Grozījums Nr. 455
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. iedaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aizdevuma garantiju mehānismu (LGF) 3. Aizdevuma garantiju mehānismu (LGF) 
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īsteno kā vienotu ES aizdevuma finanšu 
instrumentu, ar kuru tiek atbalstīta 
Savienības uzņēmumu izaugsme un 
pētniecība, izstrāde un inovācija, 
izmantojot tādu pašu nodrošināšanas 
mehānismu kā programmā „Apvārsnis 
2020” (RSI II) MVU paredzētais 
aizdevumu mehānisms, saskaņā ar tajā 
izklāstītajiem noteikumiem.

īsteno kā vienotu ES aizdevuma finanšu 
instrumentu, ar kuru tiek atbalstīta 
Savienības uzņēmumu izaugsme un 
pētniecība, izstrāde un inovācija, 
izmantojot tādu pašu nodrošināšanas 
mehānismu kā programmā „Apvārsnis 
2020” (RSI II) MVU paredzētais 
aizdevumu mehānisms, saskaņā ar tajā 
izklāstītajiem noteikumiem. Šo 
mehānismu piemēro visos uzņēmuma 
dzīves cikla posmos ― izveide, attīstība un 
nodošana ―, nenodalot pēc darbības 
veida vai tirgus lieluma. Šo mehānismu 
piemēro arī jebkāda veida ieguldījumam, 
tostarp nemateriālajiem ieguldījumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 456
Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
II. pielikums – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izaugsmei paredzētais kapitāla 
mehānisms (EFG)

svītrots

1. EFG koncentrējas uz fondiem, kas 
nodrošina riska kapitālu un mezonīna 
finansējumu, piemēram, subordinētos 
aizdevumus un dalības aizdevumus, tas 
paredzēts uzņēmumiem, kuri atrodas 
darbības paplašināšanas vai izaugsmes 
posmā, jo īpaši uz tādiem, kas darbojas 
pāri robežām, vienlaikus paredzot iespēju 
ieguldīt nesen darbību sākušos 
uzņēmumos, saistībā ar kapitāla 
finansējumu, kas pētniecībai, izstrādei un 
inovācijai paredzēts programmā 
„Apvārsnis 2020”. Pēdējā gadījumā EFG 
ieguldījumi nepārsniedz 20 % no ES 
kopējiem ieguldījumiem, izņemot 
gadījumus, kad fondi darbojas vairākos 
posmos, kur EFG finansējums un 
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pētniecībai, izstrādei un inovācijai 
paredzētais kapitāla mehānisms tiks 
proporcionāli nodrošināts, balstoties uz šo 
fondu ieguldījumu politiku. Minēto EFG 
neizmanto pārpirkšanas vai aizstāšanas 
kapitālam, kas paredzēts pārpirkta 
uzņēmuma likvidēšanai. Komisija, ņemot 
vērā mainīgos tirgus apstākļu, var lemt ar 
20 % robežas izmainīšanu.
2. Atbalsts ir kādā no šādiem ieguldījumu 
veidiem:
a) tieši veic Eiropas Investīciju fonds 
(EIF) vai citas struktūras, kurām 
Komisija ir uzticējusi šī mehānisma 
īstenošanu, vai
b) veic fondu fondi vai ieguldījumu 
struktūras, kas iegulda līdzekļus pāri 
robežām un kurus izveidojis EIF vai citas 
struktūras, kurām Komisija ir uzticējusi šī 
mehānisma īstenošanu, kopā ar privātiem 
ieguldītajiem un/vai valstu publiskajām 
finanšu iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
II. pielikums – 2. iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. EFG koncentrējas uz fondiem, kas 
nodrošina riska kapitālu un mezonīna 
finansējumu, piemēram, subordinētos 
aizdevumus un dalības aizdevumus, tas 
paredzēts uzņēmumiem, kuri atrodas 
darbības paplašināšanas vai izaugsmes 
posmā, jo īpaši uz tādiem, kas darbojas pāri 
robežām, vienlaikus paredzot iespēju 
ieguldīt nesen darbību sākušos 
uzņēmumos, saistībā ar kapitāla 
finansējumu, kas pētniecībai, izstrādei un 
inovācijai paredzēts programmā 

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

„Apvārsnis 2020”. Minēto EFG neizmanto 
pārpirkšanas vai aizstāšanas kapitālam, kas 
paredzēts pārpirkta uzņēmuma 
likvidēšanai.

Or. en

Pamatojums

20 % robeža samazinās elastību un kavēs iespējas izmantot programmas COSME un 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” kapitāla mehānismu kā vienu instrumentu.

Grozījums Nr. 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veic fondu fondi vai ieguldījumu 
struktūras, kas iegulda līdzekļus pāri 
robežām un kurus izveidojis EIF vai citas 
struktūras, kurām Komisija ir uzticējusi šī 
mehānisma īstenošanu, kopā ar privātiem
ieguldītajiem un/vai valstu publiskajām 
finanšu iestādēm.

b) veic fondu fondi vai ieguldījumu 
struktūras, kas iegulda līdzekļus pāri 
robežām un kurus izveidojis EIF vai citas 
struktūras (tostarp privātā sektora
pārvaldītāji un valstu operatori), kurām 
Komisija ir uzticējusi šī mehānisma 
īstenošanu, kopā ar ieguldītājiem no 
privātā sektora un/vai valstu publiskajām 
finanšu iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Regulā jāpaskaidro, ka privātā sektora pārvaldītājiem un valstu operatoriem var uzticēt 
īstenošanu, un viņu nozīme nav ierobežota ar līdzfinansējuma sniegšanu.
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Grozījums Nr. 459
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. iedaļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veic fondu fondi vai ieguldījumu 
struktūras, kas iegulda līdzekļus pāri 
robežām un kurus izveidojis EIF vai citas 
struktūras, kurām Komisija ir uzticējusi šī 
mehānisma īstenošanu, kopā ar privātiem 
ieguldītajiem un/vai valstu publiskajām 
finanšu iestādēm.

b) veic fondu fondi vai ieguldījumu 
struktūras, kas iegulda līdzekļus pāri 
robežām un kurus izveidojis EIF vai citas 
struktūras, kurām Komisija ir uzticējusi šī 
mehānisma īstenošanu, kopā ar privātiem 
ieguldītajiem, valstu publiskajām finanšu 
iestādēm un riska kapitāla operatoriem, 
kas darbojas reģiona un vietējā līmenī.

Or. it

Pamatojums

Tā kā agrīnos savas pastāvēšanas posmos MVU ir mazi, tiem vajadzīgi vietējie ieguldītāji, arī 
lai līdz minimumam samazinātu tirgus nepilnības, kas izriet no iespējamās informācijas 
asimetrijas.

Grozījums Nr. 460
Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizdevuma garantiju mehānisms (LGF) svītrots
1. LGF pārvalda EIF vai citas struktūras, 
kurām Komisija uzticējusi šā mehānisma 
īstenošanu. Mehānisms nodrošina:

 pretgarantijas un citus garantiju 
shēmām paredzētus riska 
dalīšanas pasākumus;

 tiešās garantijas un citus riska 
dalīšanas pasākumus, kas 
paredzēti jebkuriem citiem finanšu 
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starpniekiem, kuri izpilda 
atbilstības kritērijus.

2. LGF sastāv no šādām divām darbībām:

 pirmā darbība — aizņēmumu 
finansēšana, izmantojot 
aizdevumus, tostarp subordinētos 
un dalības aizdevumus, vai līzingu 
― mazina konkrētās grūtības 
piekļūt finansējumam, ar ko 
sastopas MVU to augstās riska 
pakāpes dēļ vai atbilstošas un 
pietiekamas ķīlas trūkuma dēļ;

 otrā darbība — MVU aizņēmuma 
finansējuma portfeļa pārvēršana 
vērtspapīros ― mobilizē papildu 
aizņēmumu finansējumu MVU 
saskaņā ar attiecīgu riska 
dalīšanu, par ko ar attiecīgām 
iestādēm panākta vienošanās. Šie 
darījumi tiek atbalstīti ar 
nosacījumu, ka aizdevuma devējs 
apņemas saprātīgā laikposmā 
izmantot būtisku likviditātes vai 
mobilizētā kapitāla daļu 
aizdevumiem jaunajiem MVU. Šo 
jauno aizņēmuma finansējuma 
summu aprēķina kā attiecību pret 
garantētā portfeļa riska summu un 
par to vienojas ar katru aizdevuma 
devēju atsevišķi, paredzot arī 
laikposmu.

LGF attiecas uz aizdevumiem, kas 
nepārsniedz EUR 150 000 un kuru 
minimālais termiņš ir 12 mēneši, izņemot 
ar vērtspapīriem nodrošinātā portfelī 
esošos aizdevumus. LGF ir izveidots tā, lai 
par atbalstītajiem inovatīvajiem MVU 
varētu ziņot, norādot gan aizdevumu 
skaitu, gan aizdevumu summas.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Gaston Franco
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LGF, izņemot vērtspapīrotā portfelī 
esošos aizdevumus, attiecas uz 
aizdevumiem, kas nepārsniedz 
EUR 150 000 un kuru minimālais termiņš 
ir 12 mēneši. LGF ir izveidots tā, lai par 
atbalstītajiem inovatīvajiem MVU varētu
ziņot, norādot gan aizdevumu skaitu, gan 
aizdevumu summas.

3. LGF, izņemot vērtspapīrotā portfelī 
esošos aizdevumus, attiecas uz 
aizdevumiem, kuru minimālais termiņš ir 
12 mēneši.

Maksimālo aizdevuma summu, kas ir 
tiesīga uz LGF mehānismu, iekļauj katrā 
ar finanšu starpnieku noslēgtajā 
īstenošanas nolīgumā. Šādi paredzētajā 
summā ņem vērā attiecīgajā līgumā 
noteiktos mērķus, uzņēmumu veidu un 
konkrētās darbības veidu. Tā nepārsniedz 
EUR 300 000.
LGF ir izveidots tā, lai varētu izstrādāt 
ziņojumus, kas mainās saskaņā ar 
Ieteikumā 2003/361/EK par MVU 
definēšanu apzinātajiem uzņēmuma 
veidiem, gan attiecībā uz aizdevumu 
skaitu, gan aizdevumu summām.

Or. fr

Pamatojums

EUR 150 000 slieksnis soda mazos uzņēmumus. Tas izslēdz atbalstu pasākumiem, par kuriem 
pašlaik atbalsts tiek saņemts no MVU garantijām. Tas šiem uzņēmumiem liedz saņemt arī 
jebkādu citu finansējumu, jo to darbības īpatnības izslēdz tos no EFG (riska kapitāla 
mehānisma) atbilstības kritērijiem vai pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” paredzētajiem 
instrumentiem, jo šie instrumenti attiecas uz dažādiem mērķiem un mērķa uzņēmumiem. Tie 
nesaņem atbalstu arī no ERAF paredzētajiem finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 462
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LGF attiecas uz aizdevumiem, kas 
nepārsniedz EUR 150 000 un kuru 
minimālais termiņš ir 12 mēneši, izņemot 
ar vērtspapīriem nodrošinātā portfelī 
esošos aizdevumus. LGF ir izveidots tā, lai 
par atbalstītajiem inovatīvajiem MVU 
varētu ziņot, norādot gan aizdevumu 
skaitu, gan aizdevumu summas.

3. LGF attiecas uz aizdevumiem, kas 
nepārsniedz EUR 150 000 un kuru 
minimālais termiņš ir 12 mēneši, izņemot 
ar vērtspapīriem nodrošinātā portfelī 
esošos aizdevumus. LGF attiecas arī uz 
aizdevumiem, kas pārsniedz EUR 
150 000, gadījumos, kad MVU, kurš 
izpilda COSME atbilstības kritērijus, 
neizpilda atbilstības kritērijus, lai MVU 
iegūtu tiesības uz pamatprogrammas 
„Apvārsnis 2020” aizņēmuma 
instrumentu, un kura minimālais termiņš 
ir 12 mēneši. Pierādīt to, vai MVU izpilda 
vai neizpilda atbilstības kritērijus, lai 
MVU iegūtu tiesības uz 
pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 
aizņēmuma instrumentu, ir finanšu 
starpnieka pienākums. Komisija var 
sniegt ieteikumus, minot gadījumos, kuros 
LGF sedz aizdevumus virs EUR 150 000.

Or. en

Grozījums Nr. 463
Patrizia Toia

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LGF, izņemot vērtspapīrotā portfelī 
esošos aizdevumus, attiecas uz 
aizdevumiem, kas nepārsniedz
EUR 150 000 un kuru minimālais termiņš 
ir 12 mēneši. LGF ir izveidots tā, lai par 
atbalstītajiem inovatīvajiem MVU varētu 
ziņot, norādot gan aizdevumu skaitu, gan 
aizdevumu summas.

3. LGF, izņemot vērtspapīrotā portfelī 
esošos aizdevumus, attiecas uz 
aizdevumiem, kas nepārsniedz
EUR 500 000 un kuru minimālais termiņš 
ir 12 mēneši. LGF ir izveidots tā, lai par 
atbalstītajiem inovatīvajiem MVU varētu 
ziņot, norādot gan aizdevumu skaitu, gan 
aizdevumu summas.

Or. it
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Pamatojums

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.
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3. LGF, izņemot vērtspapīrotā portfelī 
esošos aizdevumus, attiecas uz 
aizdevumiem, kas nepārsniedz
EUR 150 000 un kuru minimālais termiņš 
ir 12 mēneši. LGF ir izveidots tā, lai par 
atbalstītajiem inovatīvajiem MVU varētu 
ziņot, norādot gan aizdevumu skaitu, gan 
aizdevumu summas.

3. LGF, izņemot vērtspapīrotā portfelī 
esošos aizdevumus, attiecas uz 
aizdevumiem, kas nepārsniedz
EUR 1 000 000 un kuru minimālais 
termiņš ir 12 mēneši. LGF ir izveidots tā, 
lai par atbalstītajiem inovatīvajiem MVU 
varētu ziņot, norādot gan aizdevumu 
skaitu, gan aizdevumu summas.

Or. en


