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Grozījums Nr. 1
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo 
ziņojumu Nr. 2/2012 „No Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto 
mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas 
instrumenti”; uzskata, ka šāds revīzijas 
ziņojums lieti noderētu arī 2007.–
2013. gada likumdošanas perioda beigās, jo 
tas ļautu izdarīt turpmākus secinājumus par 
to finanšu instrumentu (FI) īstenošanas 
rezultātiem, kurus izmanto Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) finansēšanai;

1. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo 
ziņojumu Nr. 2/2012 „No Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto 
mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas 
instrumenti”; uzskata, ka šāds revīzijas 
ziņojums lieti noderētu arī 2007.–
2013. gada likumdošanas perioda beigās, jo 
tas ļautu izdarīt turpmākus secinājumus par 
to finanšu instrumentu (FI) īstenošanas 
rezultātiem, kurus izmanto Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) finansēšanai; turklāt uzskata, ka 
šāda ziņojuma sagatavošana pašreizējā 
programmu plānošanas perioda beigās 
ļaus izvairīties no pieļauto kļūdu 
atkārtošanās, vienlaikus palielinot 
turpmāko no FEDER līdzfinansēto 
finansēšanas vadības pasākumu 
efektivitāti un lietderību;

Or. ro

Grozījums Nr. 2
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka laikā, kad pastāv budžeta 
ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas 
spēja ir mazāka, Eiropai būtu pastiprināti 
jāatbalsta MVU, lai turpinātu veicināt 
nodarbinātību, inovācijas un izaugsmi; 
norāda, ka kohēzijas politika kā būtisks 

2. atzīst, ka laikā, kad pastāv budžeta 
ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas 
spēja ir mazāka, Eiropai būtu pastiprināti 
jāatbalsta MVU, lai turpinātu veicināt 
nodarbinātību, inovācijas un izaugsmi; 
norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš 



PE494.503v01-00 4/6 AM\909608LV.doc

LV

visas Eiropas Savienības konverģences un 
ilgtspējīgas attīstības sekmēšanas 
instruments ir viens no diviem galvenajiem 
MVU paredzētā ES atbalsta sniegšanas 
kanāliem; tādēļ uzsver, ka turpmāk 
jāpastiprina FI izmantošana kohēzijas 
politikā saistībā ar MVU, jo tas var 
nodrošināt līdzekļu apgrozību, atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerību un 
nodrošināt palielinošu ES budžeta ietekmi;

MVU, kas rada ilgtspējīgu vietēja mēroga 
attīstību, lai izvairītos no jebkādas 
savstarpējās konkurences izkropļošanas;
norāda, ka kohēzijas politika kā būtisks 
visas Eiropas Savienības konverģences un 
ilgtspējīgas attīstības sekmēšanas 
instruments ir viens no diviem galvenajiem 
MVU paredzētā ES atbalsta sniegšanas 
kanāliem; tādēļ uzsver, ka turpmāk 
jāpastiprina FI izmantošana kohēzijas 
politikā saistībā ar MVU, jo tas var 
nodrošināt līdzekļu apgrozību, atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerību un 
nodrošināt palielinošu ES budžeta ietekmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka laikā, kad pastāv budžeta 
ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas 
spēja ir mazāka, Eiropai būtu pastiprināti 
jāatbalsta MVU, lai turpinātu veicināt 
nodarbinātību, inovācijas un izaugsmi; 
norāda, ka kohēzijas politika kā būtisks 
visas Eiropas Savienības konverģences un 
ilgtspējīgas attīstības sekmēšanas 
instruments ir viens no diviem galvenajiem 
MVU paredzētā ES atbalsta sniegšanas 
kanāliem; tādēļ uzsver, ka turpmāk 
jāpastiprina FI izmantošana kohēzijas 
politikā saistībā ar MVU, jo tas var 
nodrošināt līdzekļu apgrozību, atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerību un 
nodrošināt palielinošu ES budžeta ietekmi;

2. atzīst, ka laikā, kad pastāv budžeta 
ierobežojumi un privātā sektora aizdošanas 
spēja ir mazāka, Eiropai būtu pastiprināti 
jāatbalsta MVU, īpaši mikrouzņēmumi, 
kas ir cietuši visvairāk, lai turpinātu 
veicināt nodarbinātību, inovācijas un 
izaugsmi; norāda, ka kohēzijas politika kā 
būtisks visas Eiropas Savienības 
konverģences un ilgtspējīgas attīstības 
sekmēšanas instruments ir viens no diviem 
galvenajiem MVU paredzētā ES atbalsta 
sniegšanas kanāliem; tādēļ uzsver, ka 
turpmāk jāpastiprina FI izmantošana 
kohēzijas politikā saistībā ar MVU, jo tas 
var nodrošināt līdzekļu apgrozību, atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerību un 
nodrošināt palielinošu ES budžeta ietekmi;

Or. ro
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Grozījums Nr. 4
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ierobežotas finansējuma 
pieejamības dēļ ir samazinājies jaunu 
uzņēmumu skaits un tādējādi no FEDER 
līdzfinansētajiem finanšu instrumentiem 
ir arvien lielāka nozīme uzņēmējdarbības 
veicināšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 5
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka Revīzijas palāta pārbaudīja 
tādu projektu izlasi, kuri ietvēra 2000.–
2006. gada un 2007.–2013. gada 
plānošanas laikposmā no ERAF finansētu 
FI pasākumu veikšanu, un norāda, ka 
nelielais pārbaudīto projektu un iesaistīto 
dalībvalstu skaits var nebūt pietiekams, lai 
sniegtu pilnīgu priekšstatu par ERAF 
līdzekļu izlietojumu visā ES;

3. atzīst, ka Revīzijas palāta pārbaudīja 
tādu projektu izlasi, kuri ietvēra 2000.–
2006. gada un 2007.–2013. gada 
plānošanas laikposmā no ERAF finansētu 
FI pasākumu veikšanu, un norāda, ka 
nelielais pārbaudīto projektu un iesaistīto 
dalībvalstu skaits var nebūt pietiekams, lai 
sniegtu pilnīgu priekšstatu par ERAF 
līdzekļu izlietojumu visā ES; uzskata, ka 
paredzētajā revīzijas ziņojumā 2007.–
2013. gada plānošanas perioda beigās 
būtu jāņem vērā īpašais finanšu atbalsts, 
kas sniegts MVU tālākos reģionos, lai 
nodrošinātu visaptverošu novērtējumu par 
šo fondu izlietojumu Savienībā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 6
Jean-Jacob Bicep

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atbalsta Revīzijas palātas prasību 
skaidrāk definēt sviras efekta jēdzienu 
saistībā ar FI izmantošanu; tomēr uzsver, 
ka, ņemot vērā spiedienu, kas tiek izdarīts, 
lai nodrošinātu lielāku sviras efektu, ir 
svarīgi atgādināt, ka kohēzijas politikā FI 
parasti ir finansēšanas projekti, kurus 
īsteno mazāk attīstītos reģionos un 
reģionos ar ekonomiskām grūtībām un 
kuru mērķis ir novērst neveiksmīgas tirgus 
darbības un nepietiekamu ieguldījumu 
situāciju, un ka līdz ar to, izmantojot FI 
kohēzijas politikā, galvenā uzmanība tiek 
veltīta ne tikai īstermiņa peļņas gūšanai, 
bet arī augsta sociāli ekonomiskā ieguvuma 
nodrošināšanai; norāda uz daudzlīmeņu 
pārvaldību un dalīto pārvaldību 
programmu sagatavošanā un īstenošanā kā 
kohēzijas politikas pamatprincipiem, kas 
ļauj reģionālām un valsts līmeņa iestādēm 
piedalīties programmu plānošanā un 
īstenošanā; tādēļ uzsver, ka tiesiskā 
regulējuma jomā jāsaglabā zināms 
elastīgums arī sviras efekta definīcijas un 
attiecīgo prasību noteikšanā;

7. atbalsta Revīzijas palātas prasību 
skaidrāk definēt sviras efekta jēdzienu 
saistībā ar FI izmantošanu; tomēr uzsver, 
ka, ņemot vērā spiedienu, kas tiek izdarīts, 
lai nodrošinātu lielāku sviras efektu, ir 
svarīgi atgādināt, ka kohēzijas politikā FI 
parasti ir finansēšanas projekti, kurus 
īsteno mazāk attīstītos reģionos un 
reģionos ar ekonomiskām grūtībām un 
kuru mērķis ir novērst neveiksmīgas tirgus 
darbības un nepietiekamu ieguldījumu 
situāciju, un ka līdz ar to, izmantojot FI 
kohēzijas politikā, galvenā uzmanība tiek
veltīta ne tikai īstermiņa peļņas gūšanai, 
bet arī augsta sociāli ekonomiskā ieguvuma 
nodrošināšanai, kas ir vērojams reģionālā 
mērogā; norāda uz daudzlīmeņu 
pārvaldību un dalīto pārvaldību 
programmu sagatavošanā un īstenošanā kā 
kohēzijas politikas pamatprincipiem, kas 
ļauj reģionālām un valsts līmeņa iestādēm 
piedalīties programmu plānošanā un 
īstenošanā; tādēļ uzsver, ka tiesiskā 
regulējuma jomā jāsaglabā zināms 
elastīgums arī sviras efekta definīcijas un 
attiecīgo prasību noteikšanā;

Or. fr


