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Grozījums Nr. 1
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka, stiprinot ekonomikas 
izaugsmi un sociālo un teritoriālo 
kohēziju, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) ir izšķiroša loma 
centienos sasniegt stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus; norāda, ka ekonomikas un 
finanšu krīzei ir bijusi dramatiska ietekme 
uz daudzu MVU situāciju un perspektīvām 
un ka ir steidzama nepieciešamība pēc 
piekļuves finansējumam;

2. norāda, ka maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) būs izšķiroša loma 
centienos sasniegt stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķus, stiprinot ekonomikas 
izaugsmi un sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzsver, ka ekonomikas un 
finanšu krīzei ir bijusi dramatiska ietekme 
uz daudzu MVU situāciju un perspektīvām, 
un tādēļ ir steidzama nepieciešamība pēc 
vienkāršotiem noteikumiem Eiropas un 
dalībvalstu līmenī, lai veicinātu labāku 
piekļuvi finansējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka, stiprinot ekonomikas 
izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
ir izšķiroša loma centienos sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; norāda, 
ka ekonomikas un finanšu krīzei ir bijusi 
dramatiska ietekme uz daudzu MVU 
situāciju un perspektīvām un ka ir 
steidzama nepieciešamība pēc piekļuves 
finansējumam;

2. norāda, ka, stiprinot ekonomikas 
izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
ir izšķiroša loma centienos sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; norāda, 
ka ekonomikas un finanšu krīzei ir bijusi 
graujoša ietekme uz daudzu MVU 
situāciju un perspektīvām, kādēļ tie ir 
ārkārtīgi neaizsargāti, un ka tādēļ ir 
steidzama nepieciešamība pēc piekļuves 
finansējumam;

Or. bg
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Grozījums Nr. 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka, stiprinot ekonomikas 
izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
ir izšķiroša loma centienos sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; norāda, 
ka ekonomikas un finanšu krīzei ir bijusi 
dramatiska ietekme uz daudzu MVU 
situāciju un perspektīvām un ka ir 
steidzama nepieciešamība pēc piekļuves 
finansējumam;

2. norāda, ka, stiprinot ekonomikas 
izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
ir izšķiroša loma centienos sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; norāda, 
ka ekonomikas un finanšu krīzei ir bijusi 
dramatiska ietekme uz daudzu MVU 
situāciju un perspektīvām un ka ir 
steidzama nepieciešamība pēc piekļuves 
finansējumam, jo īpaši MVU, kas nesen ir 
uzsākuši darbību, jauniešu un sieviešu 
izveidotiem MVU un lauku apgabalos 
izveidotiem MVU;

Or. ro

Grozījums Nr. 4
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka, stiprinot ekonomikas 
izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
ir izšķiroša loma centienos sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; norāda, 
ka ekonomikas un finanšu krīzei ir bijusi 
dramatiska ietekme uz daudzu MVU 
situāciju un perspektīvām un ka ir 
steidzama nepieciešamība pēc piekļuves 
finansējumam;

2. norāda, ka, stiprinot ekonomikas 
izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju, 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 
ir izšķiroša loma centienos sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; norāda, 
ka kohēzijas politika ir īpaši noderīga 
efektīvā tādu situāciju risināšanā, uz ko ir 
norādījusi Komisija, proti, dalībvalstīm 
risinot vajadzības, kas veicinātu
konkurētspējas palielināšanai 
nepieciešamās tehnoloģiskās pārmaiņas;
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Or. es

Grozījums Nr. 5
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atbalsta Komisijas mērķi atbalstīt 
pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kas būtu 
mazāk atkarīga no oglekļa dioksīda un
kas ilgtermiņā radītu lielāku 
konkurētspēju; uzsver kohēzijas politikas 
ieguldījumu šajā jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b turklāt atbalsta Komisijas plānus 
izstrādāt sociālo ekonomiku, ņemot vērā 
tās nozīmīgumu pašreizējā ES
ekonomikā; tādēļ atgādina arī par 
Eiropas Sociālā fonda un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda veiktajiem
ieguldījumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Ana Miranda

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Eiropadomi saglabāt kohēzijas 
politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi un Kohēzijas 
fonds ir vieni no ES visefektīvākajiem 
instrumentiem izaugsmes un jaunu darba 
vietu radīšanai, Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas paaugstināšanai un MVU 
atbalstam;

3. aicina Eiropadomi saglabāt kohēzijas 
politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi un Kohēzijas 
fonds ir vieni no ES visefektīvākajiem 
instrumentiem izaugsmes un jaunu darba 
vietu radīšanai, Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas paaugstināšanai un MVU 
atbalstam, un piedāvāt nodarbinātības 
iespējas neaizsargātām, riskam pakļautām 
sabiedrības grupām, piemēram, jaunatnei, 
sievietēm un migrantiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Eiropadomi saglabāt kohēzijas 
politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi un Kohēzijas 
fonds ir vieni no ES visefektīvākajiem 
instrumentiem izaugsmes un jaunu darba 
vietu radīšanai, Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas paaugstināšanai un MVU 
atbalstam;

3. aicina Eiropadomi saglabāt kohēzijas 
politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi un Kohēzijas 
fonds ir vieni no ES visefektīvākajiem 
instrumentiem lielākas izaugsmes radīšanai 
un pastāvīgo iedzīvotāju nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanai, lai palielinātu
Eiropas ekonomikas konkurētspēju un 
atbalstu MVU;

Or. bg

Grozījums Nr. 9
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Eiropadomi saglabāt kohēzijas 
politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi un Kohēzijas 
fonds ir vieni no ES visefektīvākajiem 
instrumentiem izaugsmes un jaunu darba 
vietu radīšanai, Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas paaugstināšanai un MVU 
atbalstam;

3. aicina Eiropadomi saglabāt kohēzijas 
politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi un Kohēzijas 
fonds ir vieni no ES visefektīvākajiem 
instrumentiem izaugsmes un jaunu darba 
vietu radīšanai, Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas paaugstināšanai un MVU 
atbalstam; aicina dalībvalstis veicināt 
dažādo MVU attīstību un konkurētspēju 
un risināt to īpašās vajadzības, ieviešot 
īpašus pasākumus, kas tiem ir vislabāk 
piemēroti;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Eiropadomi saglabāt kohēzijas 
politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi un Kohēzijas 
fonds ir vieni no ES visefektīvākajiem 
instrumentiem izaugsmes un jaunu darba 
vietu radīšanai, Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas paaugstināšanai un MVU 
atbalstam;

3. aicina Eiropadomi saglabāt kohēzijas 
politikas budžetu nākamajam plānošanas 
periodam, jo struktūrfondi ir vieni no ES 
visefektīvākajiem instrumentiem 
izaugsmes un jaunu darba vietu radīšanai, 
Eiropas ekonomikas konkurētspējas 
paaugstināšanai un MVU atbalstam;

Or. pt

Grozījums Nr. 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

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

3.a uzsver ERAF un KF ieguldījumu 
transporta, enerģētikas, vides un 
platjoslas infrastruktūras attīstībā un 
uzlabošanā un tādējādi arī labvēlīgas 
uzņēmējdarbības vides radīšanā, 
ieguldījumu veicināšanā un 
konkurētspējas uzlabošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību veicināt 
uzņēmējdarbību un palielināt MVU 
piešķiramo atbalstu, ņemot vērā to īpašo 
nozīmi ekonomikas konkurētspējas 
stiprināšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 13
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka programmai 
„Apvārsnis 2020” jāakcentē kohēzijas 
politikas nozīme attiecībā uz MVU 
konkurētspējas veicināšanu un to 
ieguldījumu gudras izaugsmes mērķa 
sasniegšanā;
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Or. pt

Grozījums Nr. 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka, lai Eiropas MVU būtu 
konkurētspējīgi ilgtermiņā, jāizmanto 
pieeja, pamatojoties uz ilgtspējīgu un 
resursu ziņā efektīvu ekonomiku, un atzīst 
nepieciešamību palielināt atbalstu 
pētniecībai, izstrādei un inovācijai; uzsver 
struktūrfondu nozīmi tehnoloģiskās, 
organizatoriskās un rūpnieciskās 
inovācijas atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ana Miranda

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc labākas 
koordinācijas un sinerģijas starp dažādām 
Eiropas, valstu un reģionālajām politikas 
jomām, kas tieši attiecas uz MVU; norāda, 
ka pašreizējām iniciatīvām un finanšu 
instrumentiem MVU atbalstam vajadzētu 
būt saskaņotākiem un papildināt citam citu; 
uzsver nepieciešamību samazināt 
sadrumstalotību un konsolidēt finanšu 
atbalsta shēmas MVU, lai nodrošinātu 
resursu labāku apvienošanu un 
koordināciju Eiropas, reģionālā un valstu 
līmenī;

4. uzsver nepieciešamību pēc labākas 
koordinācijas un sinerģijas starp dažādām 
Eiropas, valstu un reģionālajām politikas 
jomām, kas tieši attiecas uz MVU; norāda, 
ka pašreizējām iniciatīvām un finanšu 
instrumentiem MVU atbalstam vajadzētu 
būt saskaņotākiem un papildināt vienam 
otru; uzsver nepieciešamību samazināt 
sadrumstalotību un konsolidēt finanšu 
atbalsta shēmas MVU, lai nodrošinātu 
resursu labāku apvienošanu un 
koordināciju Eiropas, vietējā, reģionālā un 
valstu līmenī; uzsver, ka konkurence 
palielināsies arī tad, ja ieguldījumi un 
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atbalsts MVU tiks pielāgots reģionālai 
dažādībai, jo īpaši valodu dažādībai 
reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc labākas 
koordinācijas un sinerģijas starp dažādām 
Eiropas, valstu un reģionālajām politikas 
jomām, kas tieši attiecas uz MVU; norāda, 
ka pašreizējām iniciatīvām un finanšu 
instrumentiem MVU atbalstam vajadzētu 
būt saskaņotākiem un papildināt citam citu; 
uzsver nepieciešamību samazināt 
sadrumstalotību un konsolidēt finanšu 
atbalsta shēmas MVU, lai nodrošinātu 
resursu labāku apvienošanu un 
koordināciju Eiropas, reģionālā un valstu 
līmenī;

4. uzsver nepieciešamību pēc labākas 
pētniecībai un inovācijai paredzētā 
atbalsta koordinācijas, kā arī pēc labākas 
koordinācijas un sinerģijas kopumā starp 
dažādām Eiropas, valstu un reģionālajām 
politikas jomām, kas tieši attiecas uz 
MVU; norāda, ka pašreizējām iniciatīvām 
un finanšu instrumentiem MVU atbalstam 
vajadzētu būt saskaņotākiem un papildināt 
vienam otru; uzsver nepieciešamību 
konsolidēt finanšu atbalsta shēmas MVU, 
lai nodrošinātu resursu labāku apvienošanu 
un koordināciju Eiropas, reģionālā un 
valstu līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc labākas 
koordinācijas un sinerģijas starp dažādām 
Eiropas, valstu un reģionālajām politikas 
jomām, kas tieši attiecas uz MVU; norāda, 
ka pašreizējām iniciatīvām un finanšu 

4. uzsver nepieciešamību pēc labākas 
koordinācijas un sinerģijas starp dažādām 
Eiropas, valstu un reģionālajām politikas 
jomām un finansēšanas instrumentiem, 
kas tieši attiecas uz MVU; norāda, ka 
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instrumentiem MVU atbalstam vajadzētu 
būt saskaņotākiem un papildināt citam citu; 
uzsver nepieciešamību samazināt 
sadrumstalotību un konsolidēt finanšu 
atbalsta shēmas MVU, lai nodrošinātu 
resursu labāku apvienošanu un 
koordināciju Eiropas, reģionālā un valstu 
līmenī;

pašreizējām iniciatīvām un finanšu 
instrumentiem MVU atbalstam vajadzētu 
būt saskaņotākiem un papildināt vienam 
otru; uzsver nepieciešamību samazināt 
sadrumstalotību un konsolidēt finanšu 
atbalsta shēmas MVU, lai nodrošinātu 
resursu labāku apvienošanu un 
koordināciju Eiropas, reģionālā un valstu 
līmenī, aicina paātrināt dialogu ar 
Eiropas Investīciju bankas grupu un 
Eiropas Investīciju fondu, lai izpētītu 
iespēju uzlabot piekļuvi finansējumam 
mikro uzņēmumiem un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši Eiropas 
Savienības attālākajos reģionos, kuros 
ģeogrāfiskie un strukturālie ierobežojumi
un spēcīgā ekonomikas krīzes ietekme 
īpaši kavē konkurētspēju un centienus 
veicināt nodarbinātību; turklāt uzsver 
atbalsta sniegšanas nozīmi mācību centru 
un uzņēmumu kopīgi īstenotiem tādiem 
pasākumiem šajos reģionos, kas paredzēti 
uzņēmējdarbības attīstībai;

Or. pt

Grozījums Nr. 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc labākas 
koordinācijas un sinerģijas starp dažādām 
Eiropas, valstu un reģionālajām politikas 
jomām, kas tieši attiecas uz MVU; norāda, 
ka pašreizējām iniciatīvām un finanšu 
instrumentiem MVU atbalstam vajadzētu 
būt saskaņotākiem un papildināt citam citu; 
uzsver nepieciešamību samazināt 
sadrumstalotību un konsolidēt finanšu 
atbalsta shēmas MVU, lai nodrošinātu 
resursu labāku apvienošanu un 
koordināciju Eiropas, reģionālā un valstu 

4. uzsver nepieciešamību pēc labākas 
koordinācijas un sinerģijas starp dažādām 
Eiropas, valstu un reģionālajām politikas 
jomām, kas tieši attiecas uz MVU; norāda, 
ka pašreizējām iniciatīvām un finanšu 
instrumentiem MVU atbalstam vajadzētu 
būt saskaņotākiem un papildināt vienam 
otru; uzsver nepieciešamību samazināt 
sadrumstalotību, veicināt un konsolidēt 
finanšu atbalsta shēmas MVU un veicināt 
to pieejamību, veicot ciešāku uzraudzību, 
lai nodrošinātu resursu labāku apvienošanu 
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līmenī; un koordināciju Eiropas, reģionālā un 
valstu līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka jāizstrādā papildu 
finansēšanas instrumenti, kas attiecīgi
ļautu izstrādāt kvalitatīvus stratēģiskos 
projektus un piesaistīt privātos 
dalībniekus, jo īpaši MVU, un kapitālu 
Eiropas projektiem. Tā kā pārmērīgās 
sarežģītības dēļ tie pašlaik netiek 
pietiekami izmantoti, ir nepieciešams
steidzami debatēt par to pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka MVU finansēšanas 
mērķis, izmantojot ERAF, ir stimulēt visu 
Eiropas Savienības reģionu 
konkurētspēju, lai panāktu ekonomikas, 
sociālo un teritoriālo attīstību atbilstoši 
kohēzijas politikas mērķiem; turklāt
norāda, ka, ņemot vērā ekonomisko un 
sociālo stāvokli attālākajos reģionos, 
jānodrošina finansējums visiem 
uzņēmumiem, kas atrodas šajos 
attālākajos reģionos, arī tad, ja tie nav
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klasificējami kā MVU;

Or. pt

Grozījums Nr. 21
Ana Miranda

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un aizdevumu veidā, un akcentē, 
ka būtu jāizvairās no sarežģītām 
administratīvajām procedūrām, kā arī 
būtiskām atšķirībām starp noteikumiem, 
kurus attiecīgi piemēro vadības iestādes un 
starpniekiestādes;

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un aizdevumu veidā un, 
izmantojot elektroniskās administrācijas 
sniegtās priekšrocības; turklāt akcentē, ka 
būtu jāizvairās no sarežģītām 
administratīvajām procedūrām, kā arī 
būtiskām atšķirībām starp noteikumiem, 
kurus attiecīgi piemēro vadības iestādes un 
starpniekiestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Monika Smolková

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un aizdevumu veidā, un akcentē, 
ka būtu jāizvairās no sarežģītām 
administratīvajām procedūrām, kā arī 
būtiskām atšķirībām starp noteikumiem, 
kurus attiecīgi piemēro vadības iestādes un 
starpniekiestādes;

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un zemu procentu likmju
aizdevumu veidā, un akcentē, ka būtu 
jāizvairās no sarežģītām administratīvajām 
procedūrām, kā arī būtiskām atšķirībām 
starp noteikumiem, kurus attiecīgi piemēro 
vadības iestādes un starpniekiestādes;

Or. sk
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Grozījums Nr. 23
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un aizdevumu veidā, un akcentē, 
ka būtu jāizvairās no sarežģītām 
administratīvajām procedūrām, kā arī
būtiskām atšķirībām starp noteikumiem, 
kurus attiecīgi piemēro vadības iestādes un 
starpniekiestādes;

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un aizdevumu veidā, un akcentē, 
ka būtu jāizvairās no sarežģītām 
administratīvajām procedūrām, īstenojot 
nepārtrauktu vienkāršošanas procesu un 
novēršot būtiskas atšķirības starp 
noteikumiem, kurus attiecīgi piemēro 
vadības iestādes un starpniekiestādes;

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un aizdevumu veidā, un akcentē, 
ka būtu jāizvairās no sarežģītām 
administratīvajām procedūrām, kā arī 
būtiskām atšķirībām starp noteikumiem, 
kurus attiecīgi piemēro vadības iestādes un 
starpniekiestādes;

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un aizdevumu veidā, un akcentē, 
ka būtu jāizvairās no sarežģītām 
administratīvajām procedūrām, jo īpaši 
valstu līmenī, kā arī būtiskām atšķirībām 
starp noteikumiem, kurus attiecīgi piemēro 
vadības iestādes un starpniekiestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Rosa Estaràs Ferragut
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka struktūrfondiem arī turpmāk 
būtu jāpiešķir finansējums MVU kapitāla, 
garantiju un aizdevumu veidā, un akcentē, 
ka būtu jāizvairās no sarežģītām 
administratīvajām procedūrām, kā arī 
būtiskām atšķirībām starp noteikumiem, 
kurus attiecīgi piemēro vadības iestādes un 
starpniekiestādes;

5. norāda, ka ekonomikas un finanšu 
krīze ir dramatiski ietekmējusi daudzu 
MVU pašreizējo stāvokli un perspektīvas 
un ka ir steidzama nepieciešamība pēc 
piekļuves finansējumam; uzsver, ka
struktūrfondiem arī turpmāk būtu jāpiešķir 
finansējums MVU kapitāla, garantiju un 
aizdevumu veidā, un akcentē, ka būtu 
jāizvairās no sarežģītām administratīvajām 
procedūrām, kā arī būtiskām atšķirībām 
starp noteikumiem, kurus attiecīgi piemēro 
vadības iestādes un starpniekiestādes;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis atbilstošā līmenī 
ieviest elektroniskās pārvaldības 
risinājumus un censties izveidot vienotus 
informācijas kontaktpunktus par MVU 
finansēšanas iespējām, lai atvieglotu šo 
uzņēmumu piekļuvi finansējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Hermann Winkler

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

5.a uzsver, ka struktūrfondi, un jo īpaši 
ERAF, ir svarīgs atbalsta instruments 
inovatīviem MVU, veicinot konkurētspēju, 
un jo īpaši to internacionalizācijas 
procesu, kā arī uzsver to, ka atbilstīguma 
jēdziens šajā kontekstā jāinterpretē pēc 
iespējas plašāk; aicina reģionus izmantot 
iespējas, kuras nodrošina to darbības 
programmās paredzētie noteikumi;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Monika Smolková

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību piemērot 
vienlīdzīgus finansiālos stimulus jaunu 
darba vietu radīšanai gan attiecībā uz 
lieliem uzņēmumiem, gan MVU;

Or. sk

Grozījums Nr. 29
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka, sniedzot atbalstu MVU, 
efektīva kohēzijas politikas īstenošana 
lielā mērā ir atkarīga no tās ieceres, un 
tādēļ ir būtiski jau pašā sākumā iesaistīt 
vietējās un reģionālās pašvaldības 
darbības programmu veidošanā un 
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īstenošanā turpmākajam 
programmēšanas periodam;

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a ierosina valstu un ES politikā īpaši 
ņemt vērā pakalpojumu nozari un, proti, 
pakalpojumu konsolidāciju un integrāciju 
ražošanas nozarē;

Or. es

Grozījums Nr. 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a īpaši aicina Komisiju precizēt valsts 
atbalsta shēmas, jo īpaši attiecībā uz 
MVU, kuri darbojas saskaņā ar pārrobežu 
sadarbības programmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b pieprasa dažādu iniciatīvu izstrādes 
procesā ņemt vērā reģionālās īpatnības, jo 
MVU veido galveno ekonomikas 
struktūru, īpaši apsverot reģionus un 
teritorijas ar īpašām ģeodemogrāfiski 
teritoriālām īpatnībām, piemēram, salām, 
kalnu reģioniem un reti apdzīvotiem 
reģioniem, kā arī reģioniem, kurus ir 
skārušas savdabīgas un pamatīgas 
strukturālās izmaiņas;

Or. es

Grozījums Nr. 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes savos līmeņos piemērot 
Komisijas atbalstītos instrumentus, 
piemēram, konkurētspējas pārbaudi, 
atbilstības pārbaudes un MVU testus, lai 
garantētu politikas virzienu vispārējo 
efektivitāti.

6. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes savos līmeņos attiecīgi 
piemērot ietekmes novērtēšanas
instrumentus administratīvā sloga
novērtēšanai un MVU testus, lai garantētu 
politikas virzienu vispārējo efektivitāti un 
novērstu negatīvu ietekmi uz MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ana Miranda

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes savos līmeņos piemērot 

6. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes savos līmeņos piemērot 
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Komisijas atbalstītos instrumentus, 
piemēram, konkurētspējas pārbaudi, 
atbilstības pārbaudes un MVU testus, lai 
garantētu politikas virzienu vispārējo 
efektivitāti.

Komisijas atbalstītos instrumentus, 
piemēram, konkurētspējas pārbaudi, 
atbilstības pārbaudes un MVU testus, lai 
garantētu politikas virzienu vispārējo 
efektivitāti; aicina Eiropas Komisiju 
jaunajās teritoriālās sadarbības 
programmās paredzēt atbalstu MVU 
kopuzņēmumu izveidei starp atsevišķiem 
dalībvalstu reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Monika Smolková

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes savos līmeņos piemērot 
Komisijas atbalstītos instrumentus, 
piemēram, konkurētspējas pārbaudi, 
atbilstības pārbaudes un MVU testus, lai 
garantētu politikas virzienu vispārējo 
efektivitāti.

6. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes savos līmeņos piemērot 
Komisijas atbalstītos instrumentus, 
piemēram, konkurētspējas pārbaudi, 
atbilstības pārbaudes, MVU testus un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra 
Direktīvu 2011/7/ES par maksājumu 
kavējumu novēršanu komercdarījumos, 
lai garantētu politikas virzienu vispārējo 
efektivitāti.

Or. sk

Grozījums Nr. 36
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes savos līmeņos piemērot 

6. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes savos līmeņos piemērot 



PE489.601v01-00 20/24 AM\902809LV.doc

LV

Komisijas atbalstītos instrumentus, 
piemēram, konkurētspējas pārbaudi, 
atbilstības pārbaudes un MVU testus, lai 
garantētu politikas virzienu vispārējo 
efektivitāti.

Komisijas atbalstītos instrumentus, 
piemēram, konkurētspējas pārbaudi, 
atbilstības pārbaudes un MVU testus, lai 
garantētu politikas virzienu vispārējo 
efektivitāti; uzsver, ka jānodrošina lielāki 
ieguldījumi valstu un reģionālajā 
pārvaldē gan finansiālās palīdzības, gan 
apmācības jomā, lai palielinātu par 
programmām atbildīgo iestāžu 
kompetenci un noteikumu izpratni.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka Eiropas teritoriālās 
sadarbības programmas sniedz atbalstu 
speciālistu tīkla izveides, zināšanu un 
zinātības apmaiņas pasākumiem starp 
dažādu Eiropas reģionu organizācijām un 
ka tās varētu būt noderīgs instruments 
jaunu uzņēmējdarbības iespēju radīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju atturēties būtiski 
grozīt MVU definīciju, veicot tikai 
nepieciešamās korekcijas attiecībā uz 
inflāciju un citiem mainīgiem ekonomikas 
faktoriem, un pārejas pasākumiem, lai 
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likvidētu iespējamos šķēršļus izaugsmei;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka struktūrfondiem un jo 
īpaši ESF ir svarīga nozīme zināšanu un 
prasmju apguvē, speciālistu tīkla izveidē 
un labās prakses apmaiņā; ir pārliecināta, 
ka ieguldījumi cilvēkkapitālā un 
sadarbības projektos ir būtisks 
ieguldījums Eiropas MVU konkurētspējas 
stiprināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver praksē pārbaudīto MVU 
konsultēšanas nozīmi, lai pareizi 
izmantotu to inovācijas potenciālu un 
spējas, tostarp arī piekļuves 
nodrošināšanā iekšējiem un trešo valstu 
tirgiem, un atbalsta Eiropas Uzņēmumu 
tīklu (EEN);

Or. de
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Grozījums Nr. 41
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c tomēr uzskata, ka jāiegulda lielāks 
darbs MVU informēšanā par šī 
konsultatīvā pakalpojuma esamību; ir 
pārliecināta, ka ierosinātais budžets MVU 
darbības veicināšanai nav pietiekams, 
ņemot vērā Komisijas paredzētos lielos 
plānus saistībā ar šo tīklu;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d uzskata, ka Eiropas Uzņēmumu tīkla 
pakalpojumi ir jāsniedz, ņemot vērā 
faktiskās MVU prasības, un tādēļ uzskata, 
ka MVU apvienības ciešāk jāiesaista šī 
tīkla pārvaldībā;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e aicina Komisiju veidot jaunas 
struktūras tikai pēc finansējuma 
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pārskatīšanas un pieejamo konsultatīvo 
pakalpojumu apjoma pārbaudes 
dalībvalstīs, un pamatīgas šo 
pakalpojumu lietderības analīzes, kā arī 
tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies par šādu 
jaunu struktūru izveides nepieciešamību, 
lai novērstu funkciju dublēšanos;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f norāda, ka, lai ieviestu jaunus ES 
pasākumus, piemēram, šo, jāpārliecinās, 
ka tie sniedz lielāku pievienoto vērtību 
nekā pašreizējie instrumenti; uzskata, ka 
šāda pievienotā vērtība ir rodama 
ģeogrāfiskas vai būtiskas tirgus 
neveiksmes gadījumos („tukšās vietas”)
vai gadījumos, kas ir saistīti ar ES
tirdzniecības politikas interesēm vai 
informācijas ieguvi datu bāzei par 
piekļuvi tirgum;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Hermann Winkler

Atzinuma projekts
6.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.g uzskata, ka, piedāvājot konsultācijas 
MVU, visos gadījumos ir jāaizsargā 
vietējie uzņēmējdarbības sakari un ka šie 
pakalpojumi ir tiešā veidā jāsniedz 
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uzņēmumiem, kuri darbojas pazīstamā
reģionālā vidē, jo īpaši gadījumos, kas ir 
saistīti ar tirgus piekļuvi trešās valstīs; ir 
pārliecināta, ka EEN jāmeklē kompetenti 
partneri trešās valstīs, kuri ir piemēroti 
iekļaušanai šajā tīklā un varēs izmantot 
informāciju, kas tiek glabāta ES datu bāzē 
par piekļuvi tirgum.

Or. de


