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Grozījums Nr. 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. tā kā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Tirdzniecības un attīstības 
konferences (UNCTAD) 2020. gada 
Pasaules investīciju pārskatā ir 
prognozēts, ka ĀTI 2021. gadā turpinās 
samazināties par 5 –10 %, no jauna 
pieaugot 2022. gadā globālās piegādes 
ķēdes pārstrukturēšanas un iespējamās 
globālās ekonomikas uzlabošanās dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
24.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a tā kā pēc 2008. gada pasaules 
finanšu krīzes pārrobežu ieguldījumu 
plūsmas ražošanas aktīvos pārstāja 
pieaugt, tirdzniecības izaugsme bija lēna 
un bija vērojama globālo vērtības ķēžu 
palēnināšanās; tā kā pašreizējā situācijā 
Covid-19 izplatības ierobežošanas 
pasākumi un Covid-19 izraisītas globālās 
lejupslīdes izredzes liek uzņēmumiem no 
jauna izvērtēt un aizkavēt jaunus 
investīciju projektus, turklāt jāņem vērā 
arī krīzes laikā valdību pieņemtie 
ierobežojošie pasākumi attiecībā uz 
investīcijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.b aicina dalībvalstis attiecībā uz 
visiem MVU pienācīgi īstenot Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. 
februāra Direktīvu 2011/7/ES par 
maksājumu kavējumu novēršanu 
komercdarījumos (Maksājumu kavējumu 
direktīva), jo MVU ir vieni no Covid-19 
krīzes visvairāk skartajiem; aicina 
Komisiju pienācīgi uzraudzīt Maksājumu 
kavējumu direktīvas īstenošanu un 
piemērot sankcijas tām dalībvalstīm, 
kuras neievēro šo direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) ir ES ekonomikas 
pamats; uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība un kapitāla tirgus savienības 
izveide joprojām ir absolūta MVU 
prioritāte;

1. atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) ir ES ekonomikas 
pamats; uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība un kapitāla tirgus savienības 
izveide joprojām ir absolūta MVU 
prioritāte; uzsver, ka pienācīga uzmanība 
būtu jāpievērš jaunpieejamo tehnoloģiju 
inovācijas ciklam un ieviešanai tirgū; 
uzsver, ka ES vienotā tirgus sekmīga 
darbība ir atkarīga no ES MVU spējas 
pielāgoties gaidāmajai informācijas 
tehnoloģiju revolūcijai; atzīst 
mikrouzņēmumu un jaunuzņēmumu 
nozīmi jaunu un revolucionāru nākotnes 
tehnoloģiju ieviešanā; tādēļ tie ir 
pietiekami jāatbalsta; atzīst, ka ir svarīgi 
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saglabāt spēcīgu un paredzamu 
intelektuālā īpašuma tiesību sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) ir ES ekonomikas 
pamats; uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība un kapitāla tirgus savienības 
izveide joprojām ir absolūta MVU 
prioritāte;

1. atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) ir ES ekonomikas 
pamats; uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība un kapitāla tirgus savienības 
izveide joprojām ir absolūta MVU 
prioritāte; norāda, ka MVU veido tikai 
nelielu daļu uzņēmumu, kas eksportē 
preces ārpus ES un ka globālie tirgi ir 
svarīgs MVU konkurētspējas, 
ekonomiskās izaugsmes un inovācijas 
potenciāla palielināšanas avots; norāda, 
ka netraucēta tirdzniecība un 
pārvietošanās brīvība ES vienotajā tirgū 
nodrošina MVU nepieciešamo darbības 
apjomu un pieredzi, lai tie varētu 
eksportēt ārpus ES robežām un piekļūt 
sev vēlamajiem tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) ir ES ekonomikas 
pamats; uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība un kapitāla tirgus savienības 

1. atzinīgi vērtē MVU stratēģiju un 
atgādina, ka mazie un vidējie uzņēmumi 
(MVU) ir ES ekonomikas pamats; uzsver, 
ka iekšējā tirgus pienācīgai darbībai, 
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izveide joprojām ir absolūta MVU 
prioritāte;

ilgtspējai un oglekļneitralitātei arī 
turpmāk jābūt ES programmu 
pamatmērķiem, lai MVU varētu izmantot 
zaļās pārejas sniegtās priekšrocības 
konkurētspējas, izmaksu samazināšanas 
un darbvietu radīšanas ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) ir ES ekonomikas 
pamats; uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība un kapitāla tirgus savienības 
izveide joprojām ir absolūta MVU 
prioritāte;

1. atgādina, ka 25 miljoni Eiropas 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ir ES 
ekonomikas pamats — tie nodarbina 
apmēram 100 miljonus cilvēku un rada 
vairāk nekā pusi ES IKP vērtības; uzsver, 
ka iekšējā tirgus pienācīga darbība un 
kapitāla tirgus savienības izveide joprojām 
ir absolūta MVU prioritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) ir ES ekonomikas 
pamats; uzsver, ka iekšējā tirgus pienācīga 
darbība un kapitāla tirgus savienības 
izveide joprojām ir absolūta MVU 
prioritāte;

1. atgādina, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) ir ES ekonomikas 
pamats — no MVU eksporta ir atkarīgi 
aptuveni 13 miljoni darba ņēmēju; uzsver, 
ka iekšējā tirgus pienācīga darbība un 
kapitāla tirgus savienības izveide joprojām 
ir absolūta MVU prioritāte;
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Or. en

Grozījums Nr. 9
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri, Jörgen Warborn, 
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nožēlu par Covid-19 
pandēmijas nopietno ietekmi un 
nepieciešamajiem veselības aizsardzības 
pasākumiem, kas tika īstenoti, lai 
ierobežotu tās izplatīšanos, tostarp 
ekonomiskās darbības apturēšanu, kas 
ietekmēja globālo tirdzniecību  — 
samazinājās gan ES imports, gan eksports 
un tā rezultātā tika pārtraukta vai 
apturēta vērtību ķēdes darbība; norāda, 
ka Eiropas uzņēmumi saskarsies ar 
turpmākiem darbības traucējumiem 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Eiropas Savienības dēļ un ka Komisijai 
šajā sakarībā ir jānodrošina atvērtas 
tirdzniecības plūsmas un ilgtspējīgas 
vērtību ķēdes, tostarp tirdzniecības ceļi 
kravu pārvadājumiem visā ES, tā 
nodrošinot brīvu piekļuvi realizācijas 
tirgiem un saglabājot vienotā tirgus 
integritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē jauno MVU 
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stratēģiju ilgtspējīgai un digitālai Eiropai, 
jo īpaši tās koncentrēšanos uz ES divējādo 
pāreju – uz ilgtspējīgu un digitālu 
ekonomiku, kā arī uz regulatīvā sloga 
samazināšanu MVU un to piekļuves 
tirgum un finansējumam uzlabošanu; 
uzskata, ka koncentrēšanās uz digitāliem 
un inovatīviem risinājumiem kopumā 
palielinās Eiropas konkurētspēju pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina izstrādāt konsekventu 
Eiropas MVU stratēģiju saskaņā ar zaļo 
kursu, lai pārveidotu mūsu ekonomikas 
un stiprinātu to izturētspēju, apvienojot 
stratēģiskos ieguldījumus MVU 
atbalstam, un ar visiem līdzekļiem ātri 
nodrošinātu atbalstu MVU, tādā veidā 
mazinot Covid-19 krīzes ietekmi uz darba 
ņēmējiem, patērētājiem un ģimenēm;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka Eiropas MVU ir 
vajadzīga atvērta tirdzniecības politika, lai 
atveseļotos pēc koronavīrusa krīzes; 
atzinīgi vērtē Eiropas Savienības 
tirdzniecības politikas pārskatīšanu kā 
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galveno satvaru, ar kuru risina 
problēmas, kas īpaši skar MVU 
starptautiskajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā MVU veido 99 % no visiem 
uzņēmumiem ES un pēdējos piecos gados 
MVU ir radījuši aptuveni 85 % jaunu 
darbvietu un nodrošinājuši divas trešdaļas 
kopējā privātā sektora darbvietu ES;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka MVU lielāka līdzdalība 
pasaules tirgos rada iespējas un palielina 
ražīgumu, paātrinot inovāciju un veicinot 
tehnoloģiju un zinātības plašāku 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Yannick Jadot

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

1.b atkārtoti pauž stingru atbalstu 
Komisijas zaļajā kursā izvirzītajam 
mērķim attiecībā uz oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma (CBA) 
ieviešanu; aicina Komisiju turpināt šo 
reformu kā daļu no Komisijas 2021. gada 
darba programmas; uzsver, ka CBA 
mehānisms ir svarīgs priekšnoteikums 
tam, lai līdz 2050. gadam Eiropā panāktu 
oglekļneitralitāti, un ka, lai tajā aktīvi 
integrētu MVU, tam ir jāparedz pasākumi, 
kas īpaši izstrādāti MVU vajadzību 
apmierināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka bez piemērotiem 
instrumentiem un atbalsta MVU 
iesaistīšanās starptautiskajos tirgos 
lielākajai daļai Eiropas MVU var būt 
izmaksu ziņā dārga un nepieņemama; 
aicina Komisiju atvieglot MVU piekļuvi 
finansējumam jauniem ieguldījumiem, 
informācijai, prasmēm un tehnoloģijām, 
palīdzot palielināt to starptautisko 
konkurētspēju un spēju segt tirdzniecības 
izmaksas, tam izmantojot ne tikai brīvās 
tirdzniecības nolīgumus, bet arī ar 
efektīvus un operatīvus birojus mūsu 
tirdzniecības partnervalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 17
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Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atzinīgi vērtē Eiropas Savienības 
tirdzniecības politikas pārskatīšanu, 
reaģējot uz jaunajām globālajām 
problēmām un ņemot vērā koronavīrusa 
krīzes laikā gūtās mācības; uzsver, ka 
minētajai politikai ir jākonstatē 
problēmas, ar kurām MVU saskaras 
starptautiskajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b tā kā MVU vidējais ieguldījums 
Eiropas Savienības ekonomikā ir aptuveni 
56 %;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c tā kā MVU veido 87 % no visiem 
ES eksportētājiem1a, ar eksportu 
nodarbojas tikai 25 % no ES 
reģistrētajiem MVU un vēl mazāka to daļa 
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eksportē ārpus ES1b;
_________________

1a 
https://ec.europa.eu/commission/commissi
oners/2019-
2024/hogan/announcements/speech-
commissioner-phil-hogan-eurocommerce-
webinar_en
1b 
https://ec.europa.eu/growth/smes/access-
to-markets_en

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d tā kā Covid-19 vīruss un tā 
izraisītie pārvietošanās ierobežojumi ir 
radījuši būtiskus traucējumus globālajās 
piegādes ķēdēs un tirdzniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e tā kā šķēršļi tirdzniecībai un 
investīcijām, administratīvās izmaksas un 
birokrātija nesamērīgi ietekmē MVU to 
izmēra un ierobežoto resursu dēļ un to 
pārvarēšana ir grūtāka, tādēļ MVU gūst 
vairāk labuma no tirdzniecības 
atvēršanas, kas balstīta uz noteikumiem, 
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nekā lielie uzņēmumi;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.f tā kā Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības akta (MUA) un principa 
“vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem” mērķis ir palielināt 
konkurētspēju un atbalstīt 
uzņēmējdarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.g tā kā tikai 9 % ES MVU aizsargā 
savas intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), 
kas daļēji ir tāpēc, ka ES dalībvalstīs ir 
atšķirīgi valsts tiesību akti;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.h punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.h tā kā jau pirms Covid-19 Eiropa 
konkurētspējas ziņā atpalika no citām 
attīstītām ekonomikām un tas kaitē 
Eiropas spējai radīt pārticību un 
labklājību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
1.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.i uzsver, ka MVU ir vajadzīgi 
skaidri, konsekventi un paredzami tiesību 
akti, lai tie varētu attīstīties un radīt 
darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus šķēršļus, 
kas kavē piekļuvi trešo valstu tirgiem; 
prasa visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
nodaļu par MVU; uzsver, ka tirdzniecības 
nolīgumu efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
prioritāram uzdevumam;

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus šķēršļus, 
kas kavē piekļuvi trešo valstu tirgiem; 
aicina Komisiju samazināt administratīvo 
un regulatīvo slogu MVU un atvieglot 
birokrātisko prasību izpildi; aicina 
Komisiju atbalstīt MVU, kuri 
koncentrējas uz zaļajām tehnoloģijām un 
inovācijām un savas preces un 
pakalpojumus jau eksportē uz trešām 
valstīm, un tādā veidā radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus; prasa visos 
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tirdzniecības nolīgumos iekļaut nodaļu par 
MVU; uzsver, ka tirdzniecības nolīgumu 
efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
prioritāram uzdevumam; norāda, ka būtu 
jāveic skaidri un stingri pasākumi, lai 
atsāktu starptautisko sadarbību un 
atjaunotu funkcionējošu daudzpusēju 
strīdu izšķiršanas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus 
šķēršļus, kas kavē piekļuvi trešo valstu 
tirgiem; prasa visos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut nodaļu par MVU; 
uzsver, ka tirdzniecības nolīgumu efektīvai 
izpildei ir jābūt galvenā tirdzniecības 
nolīgumu izpildes uzrauga prioritāram 
uzdevumam;

2. uzsver, ka globālie tirgi ir būtisks 
MVU izaugsmes avots; tomēr norāda, ka 
tikai 600 000 MVU eksportē preces ārpus 
ES; mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU un efektīvi īstenot jauno MVU 
stratēģiju, lai pārvarētu visus šķēršļus, kas 
kavē to piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; 
tādēļ prasa Komisijai visos tirdzniecības 
nolīgumos nemainīgi iekļaut nodaļu par 
MVU; uzsver, ka tirdzniecības nolīgumu 
efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
(CTEO) prioritāram uzdevumam; atzinīgi 
vērtē to, ka nesen ir iecelts pirmais CTEO, 
un uzsver tā svarīgo lomu, nodrošinot, ka 
MVU gūst maksimālu labumu no ES 
tirdzniecības nolīgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
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2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus šķēršļus, 
kas kavē piekļuvi trešo valstu tirgiem; 
prasa visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
nodaļu par MVU; uzsver, ka tirdzniecības 
nolīgumu efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
prioritāram uzdevumam;

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus šķēršļus, 
kas kavē piekļuvi trešo valstu tirgiem; 
prasa visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
nodaļu par MVU — kā tas ir izdarīts ES 
un Japānas nolīgumā un modernizētajā 
nolīgumā ar Meksiku — un to darīt, arī 
pārskatot spēkā esošos BTN; uzsver, ka 
tirdzniecības nolīgumu efektīvai izpildei, 
tostarp attiecībā uz MVU, ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
prioritāram uzdevumam;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus šķēršļus, 
kas kavē piekļuvi trešo valstu tirgiem; 
prasa visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
nodaļu par MVU; uzsver, ka tirdzniecības 
nolīgumu efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
prioritāram uzdevumam;

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus tarifu 
un ar tarifiem nesaistītus šķēršļus, kas 
kavē piekļuvi trešo valstu tirgiem; prasa 
visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
nodaļu par MVU; uzsver, ka tirdzniecības 
nolīgumu efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
prioritāram uzdevumam; atgādina, ka ir 
svarīgi ieviest saskaņotas un vienkāršotas 
muitas procedūras, lai palīdzētu 
mikrouzņēmumiem un MVU iekļūt 
eksporta tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus šķēršļus, 
kas kavē piekļuvi trešo valstu tirgiem; 
prasa visos tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
nodaļu par MVU; uzsver, ka tirdzniecības 
nolīgumu efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
prioritāram uzdevumam;

2. aicina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus šķēršļus, 
kas kavē piekļuvi trešo valstu tirgiem; 
atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos visos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut nodaļu par 
MVU , lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību MVU; uzsver, ka tirdzniecības 
nolīgumu efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga 
prioritāram uzdevumam;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. mudina Komisiju pilnībā atbalstīt 
MVU, lai tie varētu pārvarēt visus 
šķēršļus, kas kavē piekļuvi trešo valstu 
tirgiem; prasa visos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut nodaļu par MVU; 
uzsver, ka tirdzniecības nolīgumu efektīvai 
izpildei ir jābūt galvenā tirdzniecības 
nolīgumu izpildes uzrauga prioritāram 
uzdevumam;

2. atzinīgi vērtē Komisijas centienus 
izstrādāt īpašus instrumentus, lai 
atvieglotu MVU piekļuvi trešo valstu 
tirgiem; prasa visos tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut nodaļu par MVU; 
uzsver, ka tirdzniecības nolīgumu efektīvai 
izpildei ir jābūt galvenā tirdzniecības 
nolīgumu izpildes uzrauga prioritāram 
uzdevumam;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Tiziana Beghin

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

2.a šajā sakarībā atgādina Komisijai, 
ka visās tirdzniecības nolīgumu MVU 
sadaļās būtu jānovērš tādi izplatītākie 
šķēršļi, ar ko saskaras Eiropas 
mikrouzņēmumi un MVU, kā ierobežota 
informācija par ārvalstu tirgu darbību un 
jo īpaši grūtības piekļūt eksporta 
izplatīšanas kanāliem un sazināties ar 
ārvalstu klientiem, dārgi produktu 
standarti un sertifikācijas procedūras, jo 
īpaši informācijas trūkums par ārvalstī 
noteiktajām prasībām, nezināmas un 
apgrūtinošas muitas un birokrātiskās 
procedūras un nepietiekama piekļuve 
finansējumam un lēni maksāšanas 
mehānismi;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik svarīgas ir notiekošās 
daudzpusējās PTO sarunas par e-
komerciju; aicina izstrādāt visaptverošu 
un vērienīgu noteikumu kopumu, lai 
veicinātu datu brīvu plūsmu pāri 
robežām, vienlaikus garantējot Eiropas 
datu aizsardzības standartus, risinātu 
jautājumu par šķēršļiem digitālajai 
tirdzniecībai, tostarp datu lokalizācijas 
prasībām, un nodrošinātu, ka uzņēmumi, 
jo īpaši MVU, var konkurēt pasaules tirgū 
ar vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atgādina, ka MVU ne vienmēr ir 
informēti par spēkā esošajām 
tirdzniecības preferencēm, kas paredzētas 
attiecīgajos tirdzniecības nolīgumos; 
aicina Komisiju labāk informēt par spēkā 
esošiem tirdzniecības režīmiem un 
preferencēm gan tiešā veidā, gan iesaistot 
dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisija varētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu;

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras un 
MVU apvienības ES, dalībvalstu un 
reģionālajā līmenī, lai palīdzētu MVU 
iegūt vajadzīgo informāciju un labāk 
izmantot tirdzniecības nolīgumu sniegtās 
priekšrocības; šajā sakarībā uzskata, ka 
Komisija varētu izveidot MVU 
internacionalizācijas platformu, lai 
uzraudzītu panākto progresu; atzinīgi vērtē 
to, ka ES delegācijām ir izšķiroša nozīme 
MVU atbalstīšanā, risinot MVU 
jautājumus un novēršot praktiskās 
grūtības, kas saistītas ar BTN īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 36
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Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisija varētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu;

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisija varētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu; 
norāda, ka šādā platforma varētu iekļaut 
aprites ekonomikas pārbaudi, kurā 
Komisija varētu skaidri norādīt, vai ES 
importētie produkti atbilst ES 
reciklējamības standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisija varētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu;

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisija varētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu; 
atgādina, ka ES delegācijām arī ir 
izšķiroša nozīme atbalsta sniegšanā, 
risinot MVU jautājumus un novēršot 
praktiskās grūtības, kas saistītas ar BTN 
īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisija varētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu;

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisija varētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu 
un veicinātu tirdzniecības gadatirgu un 
izstāžu nozīmi, kas ir efektīvs instruments, 
lai palīdzētu MVU piekļūt pasaules 
tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Seán Kelly, Gabriel Mato, Enikő Győri, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisija varētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu;

3. aicina Komisiju aktīvāk atbalstīt 
valsts un reģionālās eksporta aģentūras, lai 
palīdzētu MVU iegūt vajadzīgo 
informāciju un labāk izmantot tirdzniecības 
nolīgumu sniegtās priekšrocības; šajā 
sakarībā uzskata, ka Komisijai vajadzētu 
izveidot MVU internacionalizācijas 
platformu, lai uzraudzītu panākto progresu 
un sniegt MVU tehnisku palīdzību 
piekļūšanai jauniem tirgiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina ES un valstu līmenī 
finansēt īpašas programmas, ar kurām 
uzlabot MVU piekļuvi apmācībai un 
mentorēšanai; uzsver, ka ar klimatu 
saistītu tehnoloģiju nodošana būtu vēl 
vairāk jāveicina divpusējos tirdzniecības 
un investīciju līgumos, izmantojot papildu 
pasākumus, kas sekmē MVU un globālās 
piegādes ķēdes starpnieku iesaistīšanos 
zināšanu apguves pilnveidē; piebilst, ka 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš sieviešu 
uzņēmējdarbības veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju vairāk ņemt vērā 
MVU lomu sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu publiskā iepirkuma nodaļām; 
atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tā 
izveidos jaunu informācijas portālu par 
muitas procedūrām un formalitātēm; aicina 
Komisiju īstenot savu mērķi, kas paredz 
attiecībā uz izcelsmes noteikumiem ieviest 
pašnovērtējuma rīku, ar kuru MVU var 
labāk novērtēt produktu atbilstību 
preferenču saņemšanai saskaņā ar konkrēto 
tirdzniecības nolīgumu;

4. aicina Komisiju visās sarunās par 
tirdzniecības un investīciju nolīgumu 
sadaļām ņemt vērā MVU īpatnības, 
tostarp sarunās par tirdzniecības nolīgumu 
publiskā iepirkuma nodaļām; atzinīgi vērtē 
Komisijas paziņojumu, ka tā izveidos 
jaunu informācijas portālu, lai palielinātu 
MVU informētību par tirdzniecības 
politiku un sniegtu detalizētu informāciju 
par muitas procedūrām un formalitātēm 
saistībā ar eksportu uz trešām valstīm; 
aicina Komisiju, veidojot jaunus 
informācijas portālus vai uzlabojot jau 
esošos portālus, pēc iespējas ātrāk vērsties 
pie uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka 
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īpaši MVU informācijas vajadzības var 
apmierināt ar praktiskiem pasākumiem; 
aicina Komisiju īstenot savu mērķi, kas 
paredz attiecībā uz izcelsmes noteikumiem 
ieviest pašnovērtējuma rīku, ar kuru MVU 
var labāk novērtēt produktu atbilstību 
preferenču saņemšanai saskaņā ar konkrēto 
tirdzniecības nolīgumu; šajā sakarībā 
atkārtoti uzsver arī to, cik svarīgi ir 
racionalizēt un vienkāršot izcelsmes 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju vairāk ņemt vērā 
MVU lomu sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu publiskā iepirkuma nodaļām; 
atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tā 
izveidos jaunu informācijas portālu par 
muitas procedūrām un formalitātēm; aicina 
Komisiju īstenot savu mērķi, kas paredz 
attiecībā uz izcelsmes noteikumiem ieviest 
pašnovērtējuma rīku, ar kuru MVU var 
labāk novērtēt produktu atbilstību 
preferenču saņemšanai saskaņā ar konkrēto 
tirdzniecības nolīgumu;

4. aicina Komisiju vairāk ņemt vērā 
MVU lomu sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu publiskā iepirkuma nodaļām; 
atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tā 
izveidos jaunu informācijas portālu par 
muitas procedūrām un formalitātēm; aicina 
Komisiju īstenot savu mērķi, kas paredz 
attiecībā uz izcelsmes noteikumiem ieviest 
pašnovērtējuma rīku, ar kuru MVU var 
labāk novērtēt produktu atbilstību 
preferenču saņemšanai saskaņā ar konkrēto 
tirdzniecības nolīgumu; atkārtoti uzsver, 
cik svarīgi tam, lai sasniegtu ES digitālās 
stratēģijas mērķus, ir skaidri noteikumi 
par pārrobežu datu plūsmām; atkārtoti 
norāda, ka MVU būs galvenā loma uz 
datiem balstītu tehnoloģiju un uzņēmumu 
izvēršanā; uzsver nepieciešamību veicināt 
sadarbspēju un piekļuvi datiem 
starptautiskā mērogā, lai optimizētu 
dažādus starptautiskās tirdzniecības 
procesus;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Enikő Győri, 
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju vairāk ņemt vērā 
MVU lomu sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu publiskā iepirkuma nodaļām; 
atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tā 
izveidos jaunu informācijas portālu par 
muitas procedūrām un formalitātēm; aicina 
Komisiju īstenot savu mērķi, kas paredz 
attiecībā uz izcelsmes noteikumiem ieviest 
pašnovērtējuma rīku, ar kuru MVU var 
labāk novērtēt produktu atbilstību 
preferenču saņemšanai saskaņā ar konkrēto 
tirdzniecības nolīgumu;

4. aicina Komisiju veicināt MVU 
dalību iepirkuma procedūrās saistībā ar 
sarunām par tirdzniecības nolīgumu 
nodaļām; atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu, ka tā izveidos jaunu 
informācijas portālu par muitas 
procedūrām un sniegs lietotājdraudzīgu, 
atjauninātu un praktisku informāciju par 
tirdzniecības politiku un īpaši par brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem; aicina Komisiju 
īstenot savu mērķi, kas paredz attiecībā uz 
izcelsmes noteikumiem ieviest vienkāršotu 
pašnovērtējuma rīku un aprites cikla 
analīzi, kurā īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš riska novērtējumam, lai MVU 
var labāk novērtēt produktu atbilstību 
preferenču saņemšanai saskaņā ar konkrēto 
tirdzniecības nolīgumu un to, kā tie var 
izmantot piegādes ķēžu stratēģiskās 
diversifikācijas priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju vairāk ņemt vērā 
MVU lomu sarunās par tirdzniecības 
nolīgumu publiskā iepirkuma nodaļām; 
atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tā 
izveidos jaunu informācijas portālu par 

4. atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņojumu, ka tā izveidos jaunu 
informācijas portālu par muitas 
procedūrām un formalitātēm; aicina 
Komisiju īstenot savu mērķi, kas paredz 
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muitas procedūrām un formalitātēm; aicina 
Komisiju īstenot savu mērķi, kas paredz 
attiecībā uz izcelsmes noteikumiem ieviest 
pašnovērtējuma rīku, ar kuru MVU var 
labāk novērtēt produktu atbilstību 
preferenču saņemšanai saskaņā ar konkrēto 
tirdzniecības nolīgumu;

attiecībā uz izcelsmes noteikumiem ieviest 
pašnovērtējuma rīku, ar kuru MVU var 
labāk novērtēt produktu atbilstību 
preferenču saņemšanai saskaņā ar konkrēto 
tirdzniecības nolīgumu; aicina Komisiju 
pārskatīt publiskā iepirkuma politikas 
starptautisko dimensiju attiecībā uz zaļā 
kursa mērķiem, piemēram, aprites 
ekonomikas veicināšanu, sabiedrisko 
preču piegādes ķēžu noturības 
palielināšanu un MVU piekļuves 
publiskajiem iepirkuma konkursiem 
veicināšanu, izmantojot Eiropas Mazās 
uzņēmējdarbības aktu un tiesību aktu 
“Pērc Eiropas preci”;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Eiropas Komisiju ierosināt 
vērienīgu, efektīvu un saistošu Eiropas 
tiesisko regulējumu, kura pamatā būtu 
pienācīga pārbaude, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgas piegādes ķēdes ES tirgū un 
tādējādi aizsargātu ilgtspējīgus Eiropas 
MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka MVU ir svarīga 5. atgādina, ka MVU ir svarīga 
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finansējuma pieejamība; aicina Eiropas 
Investīciju banku, nosakot savu politiku, 
īpašu uzmanību pievērst MVU; vērš īpašu 
uzmanību uz MVU, kuriem ir vajadzīgs 
finansējums un tehniskā palīdzība, lai 
nolūkā saglabāt konkurētspēju sasniegtu 
zaļā kursa un digitalizācijas mērķus;

finansējuma pieejamība, ņemot vērā to, ka 
dažās dalībvalstīs ir lielākas grūtības 
piekļūt finansējumam; aicina Komisiju 
novērst šīs finansējuma pieejamības 
atšķirības un nodrošināt MVU 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; aicina 
Eiropas Investīciju banku, nosakot savu 
politiku, īpašu uzmanību pievērst MVU; 
vērš īpašu uzmanību uz MVU, kuriem ir 
vajadzīgs finansējums, tehniskā palīdzība 
un regulatīvā sloga samazinājums, lai 
nolūkā saglabāt konkurētspēju sasniegtu 
zaļā kursa un digitalizācijas mērķus; 
uzsver, ka digitalizācija piedāvā vairākus 
ieguvumus MVU, piemēram, jaunas 
iespējas piedāvāt digitālos pakalpojumus 
vai produktus un paplašināt to piekļuvi 
tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka MVU ir svarīga 
finansējuma pieejamība; aicina Eiropas 
Investīciju banku, nosakot savu politiku, 
īpašu uzmanību pievērst MVU; vērš īpašu 
uzmanību uz MVU, kuriem ir vajadzīgs 
finansējums un tehniskā palīdzība, lai 
nolūkā saglabāt konkurētspēju sasniegtu 
zaļā kursa un digitalizācijas mērķus;

5. atgādina, ka MVU ir svarīga 
finansējuma pieejamība; aicina Eiropas 
Investīciju banku, nosakot savu politiku, 
piemēram, attiecībā uz mikrofinansēšanas 
aizdevumiem, un tehnisko palīdzību, īpašu 
uzmanību pievērst MVU, lai sasniegtu 
zaļās kursa un digitalizācijas mērķus, kā 
arī samazinātu regulatīvo slogu nolūkā 
saglabāt konkurētspēju; norāda, ka 
Komisijai ir jālikvidē šķēršļi, kas kavē 
MVU zaļo izaugsmi un ekoinovāciju, lai 
nodrošinātu, ka zaļais kurss MVU dod 
ekonomiskas iespējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka MVU ir svarīga 
finansējuma pieejamība; aicina Eiropas 
Investīciju banku, nosakot savu politiku, 
īpašu uzmanību pievērst MVU; vērš īpašu 
uzmanību uz MVU, kuriem ir vajadzīgs 
finansējums un tehniskā palīdzība, lai 
nolūkā saglabāt konkurētspēju sasniegtu 
zaļā kursa un digitalizācijas mērķus;

5. atgādina, ka MVU ir svarīga 
finansējuma pieejamība; aicina Eiropas 
Investīciju banku, nosakot savu politiku, 
īpašu uzmanību pievērst MVU; vērš īpašu 
uzmanību uz MVU, kuriem ir vajadzīgs 
finansējums un tehniskā palīdzība, lai 
nolūkā saglabāt konkurētspēju sasniegtu 
zaļā kursa un digitalizācijas mērķus; 
atgādina, ka tas attiecas arī uz panākto 
progresu ieguldījumu atvieglošanas 
nolīgumā un e-komercijas direktīvā un 
darba turpināšanu pie daudzpusēja 
pakalpojumu nolīguma;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka MVU ir svarīga 
finansējuma pieejamība; aicina Eiropas 
Investīciju banku, nosakot savu politiku, 
īpašu uzmanību pievērst MVU; vērš īpašu 
uzmanību uz MVU, kuriem ir vajadzīgs 
finansējums un tehniskā palīdzība, lai 
nolūkā saglabāt konkurētspēju sasniegtu 
zaļā kursa un digitalizācijas mērķus;

5. atgādina, ka MVU ir svarīga 
finansējuma pieejamība; aicina Eiropas 
Investīciju banku, nosakot savu politiku, 
īpašu uzmanību pievērst MVU; prasa pēc 
iespējas veicināt MVU piekļuvi 
finansējumam, tostarp vieglu piekļuvi 
pētniecībai un izstrādei paredzētam 
finansējumam, un sniegt pastiprinātu 
tehnisko atbalstu, lai paātrinātu un 
izmantotu zaļo un digitālu pārveidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Enikő Győri, Seán Kelly

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju pārskatīt un 
pārstrādāt MVU stratēģiju, ar ko tā nāca 
klajā 2020. gada 10. martā; uzskata, ka 
stratēģija ir jāatjaunina, lai tā atspoguļotu 
MVU finansējuma vajadzības pandēmijas 
laikā un lai glābtu uzņēmumus un 
saglabātu darbvietas; MVU, ģimenes 
uzņēmumu un pašnodarbināto personu 
izdzīvošana un atlabšana pēc krīzes 
nozīmē Eiropas ekonomikas izdzīvošanu; 
uzskata, ka tiem ir galvenā loma 
Savienības pēc iespējas drīzā atlabšanā 
pēc Covid-19 pandēmijas;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, kāda nozīme ir globālo 
vērtības ķēžu (GVC) attīstībai un 
digitālajai pārveidei, kas sniedz jaunas 
iespējas MVU integrācijai globālajā 
ekonomikā; aicina Komisiju turpināt 
darbu pie GVC, galveno uzmanību 
pievēršot instrumentiem, kas palīdzētu 
Eiropas MVU specializēties konkrētos 
ražošanas segmentos un uzlabot savu 
eksporta grozu;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU.

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU. atzīst, ka pasaule piedzīvo vēl 
nepieredzētas un neparedzamas 
problēmas, tāpēc pārdomātai pārveidei un 
ES mēroga stratēģijai ES stratēģisko 
nozaru aizsardzībai vajadzētu būt 
iekļautai ES MVU stratēģijā, lai uzlabotu 
Eiropas Savienības pašpietiekamību; 
tāpat ir svarīgi nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, piemērojot 
oglekļa dioksīda emisiju pielāgošanas 
mehānismu; uzsver, ka jaunās MVU 
stratēģijas galvenajam elementam 
vajadzētu būt dažādu stratēģisko piegādes 
ķēžu noturības uzlabošanai un ES 
rūpniecības atkarības no trešām valstīm 
samazināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU.

6. aicina Komisiju efektīvi ieviest ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU. uzsver, ka ir jākoncentrējas uz 
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mūsu tirdzniecības nolīgumu īstenošanu 
un izpildi gan attiecībā uz tirgus 
piekļuves, gan tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības saistību 
pārkāpumiem, lai efektīvi novērstu tirgus 
izkropļojumus un lai MVU nenonāktu 
neizdevīgos konkurences apstākļos;  šajā 
sakarībā mudina Komisiju palielināt 
MVU tirdzniecības aizsardzības palīdzības 
dienesta lomu, lai palielinātu atbalstu 
MVU saistībā ar piekļuvi tirdzniecības 
aizsardzības instrumentiem un uzlabotu 
saziņu ar MVU par instrumentiem, kas 
pieejami tirgus izkropļojumu novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Christophe Hansen, Seán Kelly

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU.

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU. atsaucas uz Eiropas Revīzijas 
palātas 2020. gada jūlija īpašo 
ziņojumu1a, kurā norādīts, ka 
administratīvie šķēršļi, kas kavē MVU 
piekļuvi tirdzniecības aizsardzības 
procedūrām, joprojām ir ļoti lieli un ka 
TAI netiek pietiekami veicināti visās 
Eiropas rūpniecības nozarēs; šajā 
sakarībā mudina Komisiju novērtēt un 
samazināt MVU administratīvo slogu un 
palielināt to ietekmi;
_________________

1a 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocum
ents/sr20_17/sr_trade_defence_instrumen
ts_lv.pdf
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU.

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU; aicina ES pienācīgi izvērtēt to, kā 
jaunie ĀTI un iegādes ietekmē drošības 
un sabiedriskās kārtības intereses, un 
papildus nodrošināt arī Eiropas mēroga 
izvērtēšanas koordinācijas mehānismu, jo 
īpaši tādās stratēģiskās nozarēs kā 
veselība, pārtika vai tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU.

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU; šajā sakarībā prasa Komisijai 
paredzēt drīzāku un tiešāku mehānismu 
MVU sūdzību iesniegšanai negodīgas 
tirdzniecības prakses gadījumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
aizsardzības pasākumus un tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus, lai labāk 
aizsargātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši 
nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu ir 
MVU.

6. aicina Komisiju stiprināt ES 
tirdzniecības instrumentu kopumu, lai 
labāk aizsargātu Eiropas uzņēmumus, jo 
īpaši nozarēs, kurās lielākā daļa uzņēmumu 
ir MVU; mudina Komisiju palielināt 
ieinteresēto personu informētību par 
tirdzniecības aizsardzības instrumentiem 
(TAI) un palielināt atbalstu MVU, lai 
atvieglotu to piekļuvi TAI;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
6. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver, ka ES piedzīvo ekonomisku un 
sociālu satricinājumu, kura rezultātā 
strauji pieaug bezdarba līmenis un 2020. 
gada otrajā ceturksnī ES IKP samazinās 
par 12,1 %; atgādina, ka nelabvēlīgā 
ietekme vienos ES reģionos izpaužas 
vairāk nekā citos; uzsver, ka MVU 
stratēģijā ir vajadzīgi stingri sociālie 
aizsardzības pasākumi un sociālā 
iekļaušana, lai līdzsvarotu šo dramatisko 
situāciju; atgādina, ka šī krīze ir arī vēl 
nebijusi iespēja mūsu prioritātes 
pārorientēt uz sociālāku un ilgtspējīgāku 
darbību; uzsver, ka konkurences 
likvidēšana nodokļu jomā ievērojami 



AM\1212635LV.docx 33/40 PE657.238v02-00

LV

veicinātu sociālo stabilitāti ES un varētu 
arī sekmēt darba ņēmēju prasmju 
pilnveidi un pārkvalifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju arī turpmāk 
atbalstīt MMVU, īpaši pievēršoties un 
paredzot pasākumus sieviešu vadītiem 
MMVU; aicina ES un tās dalībvalstis, 
izveidojot eksporta palīdzības dienestus, 
sevišķu uzmanību pievērst sieviešu vadītu 
MMVU īpašajiem apstākļiem, izmantot 
BTN radītās iespējas un pastiprināt 
pakalpojumus, tehnoloģijas un 
infrastruktūru (piemēram, piekļuvi 
internetam), kas ir īpaši svarīgi sieviešu 
un viņu vadīto MMVU ekonomiskajai 
iespēcinātībai; aicina Komisiju palīdzēt 
veidot partnerības starp ES sievietēm 
uzņēmējām un uzņēmējām jaunattīstības 
valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2020. 
gada 23. jūlijā pieņēma Lēmumu (ES) 
2020/1101, ar kuru pagarina atbrīvojuma 
no ievedmuitas nodokļiem un PVN 
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derīguma termiņu, to attiecinot uz tādu 
preču importu, kas vajadzīgas Covid-19 
uzliesmojuma seku novēršanai 2020. 
gadā, un ar kuru mazina slogu Eiropas 
MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir 
smagi ietekmējusi Eiropas MVU; uzsver 
MVU lielo atkarību no piegādēm; aicina 
veikt ilgtermiņa pasākumus integrētākas, 
vietējās un stabilākas Eiropas 
rūpnieciskās suverenitātes stiprināšanai, 
lai nepieļautu piegādes ķēžu traucējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa pašreizējā ES tirdzniecības 
politikas pārskatīšanā īpašu uzmanību 
pievērst MVU, lai radītu tiem labākas 
iespējas; aicina Komisiju, lai veicinātu 
MVU izaugsmi un attīstību, principu 
“vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem” padarīt par Eiropas 
tirdzniecības politikas moto;

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa Komisijai paātrināt 
pārbaudes nozarēs, kurās dominē MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atkārtoti aicina Komisiju uzraudzīt 
tās tirdzniecības politikas ietekmi uz 
MVU, piemēram, nodrošinot MVU labu 
pārstāvību sabiedriskās apspriešanas 
procesā, lai pārliecinātos, ka to viedokļi 
tiek pienācīgi un atbilstoši apkopoti, 
analizēti un atspoguļoti ietekmes 
novērtējumos;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b mudina Komisiju un dalībvalstis 
iestāties par MVU digitālo pārveidi, 
modernizējot tiesisko regulējumu un 
stiprinot MVU spēju piedalīties digitālajā 
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ekonomikā; mudina Komisiju un 
dalībvalstis izstrādāt spēju veidošanas 
iniciatīvas eksportējošiem MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b veicināt un atbalstīt vietējo 
pirkumu programmas, lai atbalstītu mūsu 
MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju, dalībvalstis un 
pašvaldības savās politiskajās 
programmās par prioritāti izvirzīt 
uzņēmējdarbības klimatu un 
konkurētspēju un veicināt 
uzņēmējdarbības kultūru visā vienotajā 
tirgū, stimulējot inovāciju, problēmu 
risināšanu, riska uzņemšanos, darbvietu 
radīšanu un ieguldījumus ES labklājībā;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Carles Puigdemont i Casamajó
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Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c mudina uz jauno tehnoloģiju, 
prasmju un inovācijas ieviešanu un 
ieguldījumiem tajās, atbalsta esošos 
MVU, kuri izmanto digitālās pārveides 
sniegtās priekšrocības, un vēlas veicināt 
viedo transporta veidu un tūrisma 
galamērķu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c prasa nodrošināt Eiropas MVU 
preferenciālu piekļuvi Eiropas 
publiskajam iepirkumam;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos spert pirmo soli, lai 
nepieļautu jauna regulējuma uzplūdus un 
samazinātu birokrātiju, un tādēļ, 
izstrādājot likumus, ieviest principu 
“viens pieņemts – viens atcelts”, taču 
atgādina, ka tādējādi tiek vien saglabāts 
status quo un ka ar to vien nepietiek; 
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prasa arī nodrošināt lielāku skaidrību par 
to, kā Komisija plāno integrēt šo principu 
tirdzniecības politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d uzskata, ka Savienībai būtu 
jāuzņemas vadošā loma to ierobežojumu 
un problēmu novēršanā, kas saistīti ar 
internacionalizāciju, atbalstot 
vienkāršotus izcelsmes noteikumus un 
īpašas sadaļas MVU brīvās tirdzniecības 
nolīgumos (BTN) ar trešām valstīm un 
PTO līmenī uzstājot uz iekļaujošu un 
vērienīgu MVU programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e aicina Komisiju dot iespēju 
mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem nostiprināt savas pozīcijas 
globālajās piegādes ķēdēs, palielinot MVU 
pieejamo informāciju par jaunām 
iespējām un iespējamo sadarbību un 
partnerībām ar lielākiem uzņēmumiem; 
ierosina Eiropas Ārējās darbības 
dienestam, ka Savienības delegācijām 
trešās valstīs vajadzētu veidot stratēģiskā 
dialoga platformas ar uzņēmējdarbības 
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tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e aicina Komisiju nākt klajā ar 
ceļvedi par to, kā vismaz par 30 % 
samazināt novecojušos noteikumus, kas 
skar MVU, lai mazinātu administratīvo 
slogu un izmaksu spiedienu, veicinātu 
konkurētspēju un reāli sekmētu MVU 
izaugsmi un uzplaukumu Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f uzsver IĪT stratēģiju nozīmi MVU, 
lai tie varētu aizsargāt savus ieguldījumus 
pētniecībā un attīstībā un piesaistīt 
izaugsmei vajadzīgo kapitālu; tādēļ aicina 
pastiprināt pārrobežu sadarbību 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā, 
piemēram, visā ES plaši piemērojot jauno 
Vienotā patenta (VP)/Vienotās patentu 
tiesas (VPT) sistēmu, kas varētu palielināt 
juridisko noteiktību un samazināt MVU 
izmaksas, kas saistītas ar IĪT 
nodrošināšanu un darbību Eiropas 
līmenī;
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Or. en

Grozījums Nr. 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f mudina Komisiju un dalībvalstis 
iestāties par transporta un tūrisma 
digitālo pārveidi, modernizējot tiesisko 
regulējumu un stiprinot MVU spēju 
piedalīties digitālajā ekonomikā; mudina 
Komisiju un dalībvalstis izstrādāt spēju 
veidošanas iniciatīvas, piemēram, 
ceļojumu tehnoloģiju inkubatorus, 
paātrinātājus, mentorēšanas iespējas un 
citas ar tehnoloģijām nesaistītas 
iniciatīvas;

Or. en


