
AM\1186435LV.docx PE639.809v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2019/2028(BUD)

25.7.2019

GROZĪJUMI Nr.
1 - 29
Atzinuma projekts
Svenja Hahn
(PE639.801v01-00)

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
(2019/2028(BUD))



PE639.809v01-00 2/16 AM\1186435LV.docx

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1186435LV.docx 3/16 PE639.809v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
John Howarth

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; vienotā tirgus 
turpmāka padziļināšana un digitālā vienotā 
tirgus attīstība 2020. gada budžetā būtu 
jānosaka par prioritāti;

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; iekšējā tirgus 
turpmāka padziļināšana 2020. gada 
budžetā būtu jānosaka par prioritāti, un 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš digitālā 
vienotā tirgus izveides pabeigšanai, lai 
nodrošinātu ES uzņēmumu pastāvīgu 
konkurētspēju un patērētāju aizsardzību 
visā Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jiří Pospíšil

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; vienotā tirgus 
turpmāka padziļināšana un digitālā vienotā 
tirgus attīstība 2020. gada budžetā būtu 
jānosaka par prioritāti;

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; vienotā tirgus 
turpmāka padziļināšana un digitālā vienotā 
tirgus attīstība 2020. gada budžetā būtu 
jānosaka par prioritāti; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir svarīgi sistemātiski uzraudzīt 
sasniegumus, konstatēt jaunas problēmas 
un sniegt politikas ieteikumus digitālā 
vienotā tirgus turpmākai attīstībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Carlo Fidanza

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; vienotā tirgus 
turpmāka padziļināšana un digitālā vienotā 
tirgus attīstība 2020. gada budžetā būtu 
jānosaka par prioritāti;

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, tostarp 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; vienotā tirgus 
turpmāka padziļināšana un digitālā vienotā 
tirgus attīstība 2020. gada budžetā būtu 
jānosaka par prioritāti;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; vienotā tirgus 
turpmāka padziļināšana un digitālā vienotā 
tirgus attīstība 2020. gada budžetā būtu 
jānosaka par prioritāti;

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; vienotā tirgus 
turpmāka padziļināšana, pakalpojumu 
brīvu apriti traucējošā birokrātisma 
samazināšana un digitālā vienotā tirgus 
attīstība 2020. gada budžetā būtu jānosaka 
par prioritāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský, Carlo Fidanza

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas sniedz 
labumu uzņēmumiem, patērētājiem un 
iedzīvotājiem visā Eiropā; vienotā tirgus 
turpmāka padziļināšana un digitālā vienotā 
tirgus attīstība 2020. gada budžetā būtu 
jānosaka par prioritāti;

2. uzsver, ka iekšējais tirgus joprojām 
ir viens no Savienības lielākajiem un 
taustāmākajiem sasniegumiem, kas reāli 
ietekmē ekonomikas izaugsmi dalībvalstīs, 
sniedzot labumu uzņēmumiem, 
patērētājiem un iedzīvotājiem visā Eiropā; 
vienotā tirgus turpmāka padziļināšana un 
digitālā vienotā tirgus attīstība 2020. gada 
budžetā būtu jānosaka par prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 6
John Howarth

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī 
uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus 
visā iekšējā tirgū;

3. uzsver, ka mājsaimniecību 
patēriņš veido 54,4 % no ES IKP (2017. 
gadā) un tādējādi svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī 
uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus 
visā iekšējā tirgū; uzsver, ka gan 
digitālajā, gan fiziskajā sfērā patērētāji 
joprojām saskaras ar problēmām un tādēļ 
ir ārkārtīgi svarīgi palielināt patērētāju un 
iedzīvotāju izglītotību un informētību;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Alexandra Geese

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī 
uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus 
visā iekšējā tirgū;

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, nodrošina 
viņu intereses, drošību un informēšanu, 
uzlabo uzņēmumu uzticēšanos, lai tie 
varētu piedāvāt savas preces un 
pakalpojumus visā iekšējā tirgū, un 
nodrošina tirgus uzraudzību un ES un 
valstu tiesību aktu ievērošanu un 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jiří Pospíšil

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī 
uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus 
visā iekšējā tirgū;

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
un cīnās pret negodīgu komercpraksi gan 
bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī uzticēšanos 
uzņēmumiem, lai tie varētu piedāvāt savas 
preces un pakalpojumus visā iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Markus Buchheit

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī 
uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus 
visā iekšējā tirgū;

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī 
uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus 
visā iekšējā tirgū, vienlaikus arī līdz 
minimumam samazinot MVU birokrātisko 
slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī 
uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus 
visā iekšējā tirgū;

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga un 
efektīvi īstenota patērētāju politika, kas 
nodrošina patērētājiem aizsardzību un 
paredzamību gan bezsaistē, gan tiešsaistē, 
kā arī uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie 
varētu piedāvāt savas preces un 
pakalpojumus visā iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Maria Grapini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem aizsardzību un paredzamību 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā arī 

3. uzsver, cik svarīga ir spēcīga 
patērētāju politika, kas nodrošina 
patērētājiem īstenu aizsardzību un 
paredzamību gan bezsaistē, gan tiešsaistē, 
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uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu 
piedāvāt savas preces un pakalpojumus 
visā iekšējā tirgū;

kā arī uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie 
varētu piedāvāt savas preces un 
pakalpojumus visā iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Carlo Fidanza

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi pienācīgi 
finansēt pāreju uz pilnībā automatizētām 
muitas operācijām, lai palielinātu Eiropas 
uzņēmumu efektivitāti un pilnveidotu 
patērētāju tiesību aizsardzību;

4. uzsver, ka ir svarīgi pienācīgi 
finansēt pāreju uz pilnībā automatizētām 
muitas operācijām, lai palielinātu Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju un pilnveidotu 
patērētāju tiesību aizsardzību;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Maria Grapini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi pienācīgi 
finansēt pāreju uz pilnībā automatizētām 
muitas operācijām, lai palielinātu Eiropas 
uzņēmumu efektivitāti un pilnveidotu 
patērētāju tiesību aizsardzību;

4. uzsver, ka ir svarīgi pienācīgi 
finansēt pāreju uz pilnībā automatizētām 
muitas operācijām, lai palielinātu Eiropas 
uzņēmumu efektivitāti, nodrošinātu 
godīgu konkurenci un pilnveidotu 
patērētāju tiesību aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jiří Pospíšil
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi pienācīgi 
finansēt pāreju uz pilnībā automatizētām 
muitas operācijām, lai palielinātu Eiropas 
uzņēmumu efektivitāti un pilnveidotu 
patērētāju tiesību aizsardzību;

4. uzsver, ka ir svarīgi pienācīgi 
finansēt pāreju uz pilnībā automatizētām 
muitas operācijām, lai palielinātu Eiropas 
uzņēmumu efektivitāti un pilnveidotu 
patērētāju tiesību aizsardzību; tādēļ ir 
būtiski palielināt finansējumu 
programmai „Muita 2020”, kas ietver 
sadarbības mehānismus, kas ļauj muitas 
iestādēm un darbiniekiem visā Savienībā 
apmainīties ar informāciju un 
paraugpraksi un dalīties ar to, un 
nodrošināt finansējumu, lai iegādātos un 
uzturētu mūsdienīgu un efektīvu muitas 
kontroles aprīkojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Maria Da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir svarīgi palielināt 
budžetu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām, lai pabeigtu digitālā vienotā 
tirgus izveidi nolūkā veicināt Eiropas 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jiří Pospíšil

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

4.a uzsver vienotā pakalpojumu tirgus 
nozīmīgumu; aicina ES piešķirt papildu 
finansējumu iekšējā pakalpojumu tirgus 
izveides pabeigšanai un mudina izstrādāt 
jaunus novatoriskus pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Carlo Fidanza

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa, lai ar 2020. gada budžetu 
palīdzētu īstenot Eiropas pusgadā 
paredzētās prioritātes, proti, nodrošināt 
kvalitatīvus ieguldījumus un reformas, 
kas palielina uzņēmumu, tostarp 
mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu 
konkurētspēju un ražīgumu, un turpināt 
vienotā tirgus padziļināšanu un vienotā 
digitālā tirgus attīstību;

Or. it

Grozījums Nr. 18
John Howarth

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē to, ka budžeta 
projektā Komisija ir piešķīrusi pienācīgu 
budžetu lielākajai daļai IMCO komitejas 
galveno prioritāšu, un aicina Padomi 
apstiprināt šīs apropriācijas;

6. atzinīgi vērtē to, ka budžeta 
projektā Komisija ir piešķīrusi pienācīgu 
budžetu lielākajai daļai IMCO komitejas 
galveno prioritāšu, tostarp iekšējam preču 
un pakalpojumu tirgum, atbalsta 
sniegšanai MVU, patērētāju aizsardzībai 
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un konkurētspējai, un aicina Padomi un 
Parlamentu vienoties par šīm 
apropriācijām 2020. gada budžetā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
John Howarth

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē apropriāciju 
palielinājumu preču un pakalpojumu 
iekšējā tirgus darbībai un attīstībai 
(02 03 01. budžeta pozīcija), tam, lai 
uzlabotu finansējuma pieejamību MVU 
(02 02 02. budžeta pozīcija), kā arī 
COSME atbalsta finansējumam (02 01 04 
01. budžeta pozīcija), jo šīm trim darbībām 
ir izšķiroša nozīme ekonomikas izaugsmes 
veicināšanā Savienībā;

7. atzinīgi vērtē apropriāciju 
palielinājumu preču un pakalpojumu 
iekšējā tirgus darbībai un attīstībai 
(02 03 01. budžeta pozīcija) tirgus 
uzraudzības un ES ražojumu atbilstības 
tīkla izveides nolūkā, tam, lai uzlabotu 
finansējuma pieejamību MVU (02 02 02. 
budžeta pozīcija), kā arī COSME atbalsta 
finansējumam (02 01 04 01. budžeta 
pozīcija), jo šīm trim darbībām ir izšķiroša 
nozīme ekonomikas izaugsmes veicināšanā 
Savienībā; pauž dziļu nožēlu par Padomes 
veikto samazinājumu 02 03 01. un 02 02 
02. budžeta pozīcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Maria Da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, cik svarīga ir vērienīga ES 
budžeta pieeja uzņēmējdarbības 
pakalpojumu nozarei, kas veido divas 
trešdaļas no kopējā ES darbaspēka;

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Pascal Arimont

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a šajā sakarībā uzsver, ka mazie un 
vidējie uzņēmumi (MVU) ir būtiska 
Savienības ekonomikas daļa un tiem ir 
būtiska nozīme darbvietu radīšanā visā 
Savienībā, un uzskata, ka ir nepieciešams 
radīt un turpmāk veicināt MVU labvēlīgu 
uzņēmējdarbības vidi; tādēļ uzsver, ka 
uzlabota MVU piekļuve finansējumam 
joprojām ir viena no IMCO galvenajām 
prioritātēm 2020. gada budžetā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Pascal Arimont

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver, ka Uzņēmumu un mazo un 
vidējo uzņēmumu konkurētspējas 
programma (COSME) ir nozīmīgs 
instruments, lai veicinātu 
uzņēmējdarbības kultūru, atbalstītu 
esošos MVU un nodrošinātu 
konkurētspēju, ilgtspējību un izaugsmi; jo 
īpaši prasa stiprināt Eiropas Inovācijas 
padomes instrumentu Accelerator (MVU 
instruments), jo tas nodrošina nozīmīgu 
atbalstu MVU, sniedzot pilnīgi jaunas 
idejas un realizējamus inovatīvus 
risinājumus; uzskata, ka Savienības 
budžets un tā atbalstītā finansējuma 
pieejamība ir nozīmīgs instruments, ar ko 
jaunuzņēmumus, mikrouzņēmumus un 
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MVU padarīt konkurētspējīgākus un 
novatoriskākus, un veicina 
uzņēmējdarbības garu Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
John Howarth

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atgādina, ka Komisija un 
dalībvalstis jau tagad atpaliek no plānotā 
Savienības Muitas kodeksa īstenošanas 
grafika, un tādēļ pauž lielu nožēlu par 
budžeta apropriāciju samazinājumu muitas 
savienības darbības un modernizācijas 
atbalstam (14 02 01. budžeta pozīcija), kas 
varētu radīt papildu kavēšanos;

9. atgādina, ka Komisija un 
dalībvalstis jau tagad atpaliek no plānotā 
Savienības Muitas kodeksa īstenošanas 
grafika, un tādēļ pauž lielu nožēlu par 
budžeta apropriāciju samazinājumu muitas 
savienības darbības un modernizācijas 
atbalstam (14 02 01. budžeta pozīcija), kas 
varētu radīt papildu kavēšanos un 
apgrūtināt iekšējā tirgus darbību; 
atgādina, ka kodeksa pilnīga un vienāda 
īstenošana ir būtiska, lai uzlabotu pilsoņu 
un Savienības finanšu interešu 
aizsardzību, un e-muita ir prioritāra 
politika, lai uzlabotu iekšējā tirgus 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jiří Pospíšil

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atgādina, ka Komisija un 
dalībvalstis jau tagad atpaliek no plānotā 
Savienības Muitas kodeksa īstenošanas 
grafika, un tādēļ pauž lielu nožēlu par 
budžeta apropriāciju samazinājumu muitas 

9. atgādina, ka Komisija un 
dalībvalstis jau tagad atpaliek no plānotā 
Savienības Muitas kodeksa īstenošanas 
grafika, un tādēļ stingri noraida budžeta 
apropriāciju samazinājumu muitas 
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savienības darbības un modernizācijas 
atbalstam (14 02 01. budžeta pozīcija), kas 
varētu radīt papildu kavēšanos;

savienības darbības un modernizācijas 
atbalstam (14 02 01. budžeta pozīcija), kas 
varētu radīt papildu kavēšanos un 
apdraudēt muitas kontroles efektivitātes 
palielināšanu visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina Komisiju finansēt visus 
izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības, ko apstiprinājusi IMCO komiteja.

10. aicina Komisiju finansēt visus 
izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības, ko apstiprinājusi IMCO komiteja, 
tostarp izmēģinājuma projektu 
“Iekļautību nodrošinoša tiešsaiste: 
pieejamība visiem”;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Carlo Fidanza

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
pietiekamus resursus mikrouzņēmumu un 
mazo uzņēmumu finansēšanai un 
ieguldījumiem, kā arī pārredzamu saziņu 
ar ES patērētājiem;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek, Carlo Fidanza
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Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a ierosina ieviest, sistemātiski 
uzraudzīt un regulāri izvērtēt izdevumu 
rentabilitātes principu, lai uzlabotu visu 
Eiropas izdevumu lietderīgumu, kas 
veicinās lielāku efektivitāti un 
ievērojamāku pievienoto vērtību Eiropas 
patērētājiem, kā to arī vairākkārtīgi 
atkārtoti norādījusi Revīzijas palāta; 
Eiropas Savienība uzsver šo principu 
budžeta procesā un ES līdzekļu apguvē;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Carlo Fidanza

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b atzinīgi vērtē atbalstu pētniecībai 
un inovācijai, kas paredzēta vienotā tirgus 
un Eiropas uzņēmumu, jo īpaši 
mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu, 
digitalizācijai; atgādina, ka ir būtiski ar 
programmas InvestEU un vienotā tirgus 
un MVU programmas palīdzību 
nodrošināt finanšu resursu ziņā 
pienācīgu atbalstu, lai veicinātu inovāciju 
un viedu risinājumu ieviešanu, cita starpā 
novēršot šķēršļus vienotajam tirgum;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Carlo Fidanza
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Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c atgādina, ka patērētāju 
aizsardzības sistēma ir pienācīgi 
jāatbalsta ar proporcionalitātes un 
ilgtspējas kritērijiem attiecībā uz 
dažādiem uzņēmumu veidiem, jo īpaši 
attiecībā uz mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu specifiku un struktūru;

Or. it


