
AD\582530LV.doc PE 360.138v03-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2005/0050(COD)

11.10.2005

ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikumu par konkurētspējas 
un jauninājumu pamatprogrammas izveidi (no 2007. līdz 2013. gadam)
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

Atzinumu sagatavoja: José Albino Silva Peneda



PE 360.138v03-00 2/15 AD\582530LV.doc

LV

PA_Leg



AD\582530LV.doc 3/15 PE 360.138v03-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

The proposed Competitiveness and Innovation Framework Programme aims at bringing 
together into a common framework existing specific Community support programmes and 
relevant parts of other Community programmes in fields critical to boosting European 
productivity, innovation capacity and sustainable growth, while addressing complementary 
environmental concerns.

Your draftsman welcomes this initiative to bring greater coherence and synergy between the 
relevant Community programmes and instruments.  

The Framework Programme is to run from 2007 until 2013 with a budget of EUR 4,21 billion.
It will comprise 3 sub-programmes:

• the Entrepreneurship and Innovation Programme,
• the ICT (information and communication technology) Policy Support Programme,
• the Intelligent Energy - Europe Programme.

Your draftsman recognises the important role played by the SMEs in the EU economy.
Therefore, he welcomes the fact that SMEs are at the core of the new Programme and 
strategy.

The specific programmes and instruments should facilitate adjustment of companies to 
structural change, encourage a favourable for entrepreneurship and enterprise cooperation, 
with particular attention to SMEs, and foster better exploitation of the innovative potential of 
enterprises.

The Community must also equip itself with a sound analytical basis to support policy making 
in the fields of SMEs, entrepreneurship, innovation and competitiveness in industrial sectors.
Such a basis should add value to the information available at national level in these fields.

The Community should provide for the common development of competitiveness strategies 
for industrial and service sectors. The Community should also promote best practices in 
relation to an entrepreneurial environment and culture, including corporate social 
responsibility and equal gender opportunity, and to promote the emergence of young 
entrepreneurs.

The Entrepreneurship and Innovation programme should respond to the changing financing 
needs of SMEs, including the need for proximity financing and their adaptation to the new 
financial environment whilst avoiding market distortions.

Your draftsperson has suggested some amendments to the Commission proposal, mainly 
introducing employment and social policy elements.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Ir jāizveido konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogramma (turpmāk 
tekstā „pamatprogramma”), ar kuras 
palīdzību Kopienā varētu uzlabot 
konkurētspēju un jauninājumu jaudu, 
veicināt zināšanu sabiedrības attīstību un 
sekmēt ilgtspējīgu attīstību uz līdzsvarotas 
ekonomiskās izaugsmes bāzes.

(2) Ir jāizveido konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogramma (turpmāk 
tekstā „pamatprogramma”), ar kuras 
palīdzību Kopienā varētu uzlabot 
konkurētspēju, lai sasniegtu Lisabonas 
mērķi par pilnīgu nodarbinātību, un 
jauninājumu jaudu, kas veicinās sociālo 
progresu un kohēziju, zināšanu sabiedrības 
attīstību un sekmēt ilgtspējīgu attīstību uz 
līdzsvarotas ekonomiskās izaugsmes bāzes.

Pamatojums

If competitiveness and innovation need to be promoted in the Community, it is precisely 
because the final beneficiaries of positive results will be European Union citizens themselves, 
in particular workers. The final objective therefore of the actions introduced by the 
framework programme in question is to achieve full employment, as provided for by the 
Lisbon Strategy.

Grozījums Nr. 2
3. apsvērums

(3) Šāda programma pilnībā iekļautos 
pavasara Eiropadomei adresētajā Komisijas 
ziņojumā „Sadarbība izaugsmes un 
darbvietu attīstībai – Jauns Lisabonas 
stratēģijas posms”, kurā formulēts ieteikums 
īstenot pasākumus, kuru nolūks būtu 
sasniegt ekonomisko izaugsmi un palielināt 
konkurētspēju, kā arī panākt, ka Eiropa kļūst 
par labvēlīgāko vidi darbam un investīcijām. 
Šajā ziņojumā ir atgādināts, ka ir obligāti 
jāveicina uzņēmējdarbības iniciatīva, 
jāpiesaista pietiekams apjoms riska kapitāla 

(3) Šāda programma pilnībā iekļautos 
pavasara Eiropadomei adresētajā Komisijas 
ziņojumā „Sadarbība izaugsmes un 
darbvietu attīstībai – Jauns Lisabonas 
stratēģijas posms”, kurā formulēts ieteikums 
īstenot pasākumus, kuru nolūks būtu 
sasniegt līdzsvarotu ekonomisko izaugsmi 
un palielināt konkurētspēju, kā arī panākt, ka 
Eiropa kļūst par labvēlīgāko vidi darbam un 
investīcijām. Šajā ziņojumā ir atgādināts, ka 
ir obligāti jāveicina uzņēmējdarbības 
iniciatīva, jāpiesaista pietiekams apjoms 

  
1 OV vēl nav publicēts
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jaunu uzņēmumu dibināšanai un jāsaglabā 
stabils rūpnieciskais pamats Eiropā, 
vienlaikus sekmējot jauninājumus un jo īpaši 
jauninājumus vides jomā (t.i., jauninājumus, 
kas saistīti ar vides tehnoloģijām vai šādu 
tehnoloģiju izmantošanu), informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un 
resursu ilgstošu izmantošanu. Konkurētspēja 
lielā mērā izriet no tādu dinamisku 
uzņēmumu darbības atvērtā un 
konkurētspējīgā tirgū, kam piemēroti 
atbilstoši pamatnoteikumi, jo īpaši
jauninājumu ieviešanai labvēlīgs tiesiskais 
regulējums, savukārt Kopienas finansējuma 
uzdevums ir izlīdzināt finanšu līdzekļus un 
sniegt papildu finansējumu tirgus darbības 
nepilnību novēršanai.

riska kapitāla jaunu uzņēmumu dibināšanai, 
jāpalielina darba vietu skaits un jāuzlabo to 
kvalitāte, kā arī jāsaglabā stabils 
rūpnieciskais pamats Eiropā, vienlaikus 
sekmējot jauninājumus un jo īpaši 
jauninājumus vides jomā (t.i., jauninājumus, 
kas saistīti ar vides tehnoloģijām vai šādu 
tehnoloģiju izmantošanu), informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un 
resursu ilgstošu izmantošanu. Konkurētspēja 
lielā mērā izriet no tādu dinamisku 
uzņēmumu darbības atvērtā un 
konkurētspējīgā tirgū, kam piemēroti 
atbilstoši pamatnoteikumi, jo īpaši 
jauninājumu ieviešanai labvēlīgs tiesiskais 
regulējums, apmācīts darbaspēks un 
Eiropas sociālā kohēzija, savukārt Kopienas 
finansējuma uzdevums ir izlīdzināt finanšu 
līdzekļus un sniegt papildu finansējumu 
tirgus darbības nepilnību novēršanai.

Pamatojums

The creation of more businesses and a strengthening of the entrepreneurial spirit can and 
must contribute not only to developing jobs in the market, but also to improving existing ones.

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

(10) Lai panāktu finansējuma novirzīšanu 
tikai uz tirgus darbības nepilnību novēršanu 
un lai izvairītos no tirgus darbības 
traucējumiem, šīs pamatprogrammas 
finansējumam jāatbilst Kopienas 
noteikumiem valsts atbalsta jautājumos un ar 
to saistītajiem instrumentiem, kā arī pašlaik 
spēkā esošajam Kopienas mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) definējumam.

(10) Lai panāktu finansējuma novirzīšanu 
tikai uz tirgus, tostarp darba tirgus, darbības 
nepilnību novēršanu, un lai izvairītos no 
tirgus darbības traucējumiem, kas cita 
starpā var nozīmēt bezdarba turpmāku 
pieaugumu, šīs pamatprogrammas 
finansējumam jāatbilst Kopienas 
noteikumiem valsts atbalsta jautājumos un ar 
to saistītajiem instrumentiem, kā arī pašlaik 
spēkā esošajam Kopienas mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) definējumam.

Pamatojums

It is not only the functioning of the goods and financial market that is important, the labour 
market is also important and also needs proper attention from the Community and its 
financial intervention where this is deemed necessary owing to particular difficulties.
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Grozījums Nr. 4
12. apsvērums

(12) Pamatprogramma un īpašās 
programmas ir regulāri jāpārrauga un 
jāizvērtē, lai vajadzības gadījumā varētu 
veikt attiecīgus pielāgojumus.

(12) Pamatprogramma un īpašās 
programmas ir regulāri jāpārrauga. Tādēļ 
Komisija izstrādā ikgadēju izpildes 
ziņojumu katrai konkrētajai programmai 
attiecībā uz finanšu izpildi, rezultātiem un 
ietekmi. Pamatprogrammu un īpašās 
programmas vērtēs, lai vajadzības gadījumā 
varētu veikt attiecīgus pielāgojumus.

Pamatojums

This amendment aims at clarifying to a limited extent the way in which the programmes will 
be monitored and evaluated. The text of this recital is too vague. 

Grozījums Nr. 5
18. apsvērums

(18) Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir 
specializēta Kopienas struktūra, kas MVU 
piedāvā riska kapitālu un garantiju 
instrumentus. Šis fonds sniedz savu 
ieguldījumu Kopienas izvirzīto mērķu 
sasniegšanā, jo īpaši saistībā ar zināšanu 
sabiedrību, jauninājumiem, ekonomisko 
izaugsmi, nodarbinātību un uzņēmējdarbības 
veicināšanu. EIF nodrošina Kopienas 
programmu pārvaldībā nepieciešamo 
nepārtrauktību, un šajā sakarā EIF ir uzkrāta 
liela pieredze. Tādēļ, ņemot vērā neatkarīgi 
veiktos novērtējumus, tika uzskatīts par 
pareizu EIF uzticēt Kopienas finanšu 
instrumentu pārvaldību Kopienas vārdā. EIF 
ir arī tehniskās zināšanas, kas vajadzīgas, lai 
sekmētu jaunas, no valsts un privātā sektora 
partnerattiecībās izrietošas darbības, ko 
dalībvalstis uzsāk ar nolūku piesaistīt augsta 
riska investīciju plūsmu no finanšu tirgiem 
novatorisku mazo uzņēmumu atbalstam.

(18) Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir 
specializēta Kopienas struktūra, kas MVU 
piedāvā riska kapitālu un garantiju 
instrumentus. Šis fonds sniedz savu 
ieguldījumu Kopienas izvirzīto mērķu 
sasniegšanā, jo īpaši saistībā ar zināšanu 
sabiedrību, jauninājumiem, ekonomisko 
izaugsmi, nodarbinātību un uzņēmējdarbības 
veicināšanu. EIF nodrošina Kopienas 
programmu pārvaldībā nepieciešamo 
nepārtrauktību, un šajā sakarā EIF ir uzkrāta 
liela pieredze. Tādēļ, ņemot vērā neatkarīgi 
veiktos novērtējumus, tika uzskatīts par 
pareizu EIF uzticēt Kopienas finanšu 
instrumentu pārvaldību Kopienas vārdā. EIF 
ir arī tehniskās zināšanas, kas vajadzīgas, lai 
sekmētu jaunas, no valsts un privātā sektora 
partnerattiecībām izrietošas darbības, ko 
dalībvalstis uzsāk ar nolūku piesaistīt augsta 
riska investīciju plūsmu no finanšu tirgiem 
novatorisku mazo uzņēmumu atbalstam un 
radīt mikrofinansējuma iespējas sieviešu 
vai ģimeņu vadītiem elastīgiem 
uzņēmumiem, kuri izmanto tehnoloģiju 
jauninājumus. Ir jāuzlabo EIF darbību 
redzamība attiecībās ar MVU.
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Pamatojums

EIF plays an important role in supporting SMEs, but there is still a lack of visibility of their 
actions amongst the principal interested parties, SMEs.

Grozījums Nr. 6
20. apsvērums

(20) Uzņēmumu un jauninājumu atbalsta 
dienestiem ir būtiska nozīme, nodrošinot 
MVU piekļuvi informācijai, kas saistīta ar 
iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbību 
un iespējām, kā arī īstenojot jauninājumu, 
zināšanu un tehnoloģiju pārrobežu 
nodošanu. Cita būtiska nozīme ir tā, ka šie 
dienesti var vienkāršot MVU piekļuvi 
informācijai par Kopienas tiesību aktiem, 
kas uz tiem attiecas, un par tādiem tiesību 
aktiem, ko paredzēts pieņemt un kam šie 
uzņēmumi var sagatavoties, ar 
viszemākajām izmaksām veicot 
nepieciešamos pielāgojumus. Ārējos 
novērtējumos tika uzsvērta vajadzība 
stiprināt horizontālās saiknes nozīmi Eiropas 
uzņēmumu atbalsta pakalpojumu sniegšanā. 
Tas attiecas uz informācijas izplatīšanu par 
Kopienas programmām un MVU dalības 
veicināšanu šajās programmās, jo īpaši 
MVU dalību Kopienas pamatprogrammā 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem. Veiktajos 
novērtējumos tika uzsvērts arī tas, cik 
būtiski ir vienkāršot procesus starp Komisiju 
un MVU.

(20) Uzņēmumu un jauninājumu atbalsta 
dienestiem ir būtiska nozīme, nodrošinot 
MVU piekļuvi informācijai, kas saistīta ar 
iekšējā preču un pakalpojumu tirgus darbību 
un iespējām, kā arī īstenojot jauninājumu, 
zināšanu un tehnoloģiju pārrobežu 
nodošanu. Cita būtiska nozīme ir tā, ka šie 
dienesti var vienkāršot MVU piekļuvi 
informācijai par Kopienas tiesību aktiem, 
kas uz tiem attiecas, un par tādiem tiesību 
aktiem, ko paredzēts pieņemt it īpaši darba 
tiesību un sociālās sfēras tiesību jomā un 
kam šie uzņēmumi var sagatavoties, ar 
viszemākajām izmaksām veicot 
nepieciešamos pielāgojumus. Ārējos 
novērtējumos tika uzsvērta vajadzība 
stiprināt horizontālās saiknes nozīmi Eiropas 
uzņēmumu atbalsta pakalpojumu sniegšanā. 
Tas attiecas uz informācijas izplatīšanu par 
Kopienas programmām un MVU dalības 
veicināšanu šajās programmās, jo īpaši 
MVU dalību Kopienas pamatprogrammā 
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
demonstrējumu pasākumiem. Veiktajos 
novērtējumos tika uzsvērts arī tas, cik 
būtiski ir vienkāršot procesus starp Komisiju 
un MVU.

Pamatojums

Labour law and social legislation form an important part of legislation that can be 
burdensome for enterprises, especially SMEs. Therefore, the access to this (future) social 
legislation is of particular importance.

Grozījums Nr. 7
21. apsvērums

(21) Kopienai jāizveido stabila analītiskā 
bāze, lai konsolidētu lēmumu pieņemšanu 

(21) Kopienai jāizveido stabila analītiskā 
bāze, lai konsolidētu lēmumu pieņemšanu 
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MVU, uzņēmējdarbības, jauninājumu un 
konkurētspējas jomā rūpniecības nozarēs. 
Šāda bāze piešķirtu pievienoto vērtību 
informācijai, kas par šiem jautājumiem 
pieejama valsts līmenī. Kopienai vajadzētu 
nodrošināt kopīgu stratēģiju izstrādi, lai 
attīstītu konkurētspēju rūpniecības un 
pakalpojumu jomā, veicinātu labāko praksi 
attiecībā uz uzņēmējdarbības vidi un 
kultūru, tostarp uzņēmumu sociālo 
atbildību un iespēju vienlīdzību, kā arī 
atbalstītu jaunu uzņēmēju darbību.

MVU, uzņēmējdarbības, jauninājumu un 
konkurētspējas jomā rūpniecības nozarēs. 
Šāda bāze piešķirtu pievienoto vērtību 
informācijai, kas par šiem jautājumiem 
pieejama valsts līmenī. Kopienai vajadzētu 
nodrošināt kopīgu stratēģiju izstrādi, lai 
attīstītu konkurētspēju rūpniecības un 
pakalpojumu jomā, veicinātu labāko praksi
un pieredzes izmantošanu attiecībā uz 
uzņēmējdarbības vidi, darbinieku izglītības 
līmeņa nepārtrauktu paaugstināšanu, gan 
vīriešu, gan sieviešu uzņēmējdarbības 
kultūras attīstīšanu, uzņēmuma sociālo 
atbildību, kas attiecībā uz apmācību, 
nodarbinātību un mūžizglītību balstīta uz 
vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas 
attieksmes pret vīriešiem un sievietēm 
principiem.

Grozījums Nr. 8
22. apsvērums

(22) Eiropadome 2003. gada 20. un 
21. martā prioritāru raksturu piešķīra 
jauninājumiem un uzņēmējdarbībai un 
uzsvēra, ka Eiropai ir jāiegulda vairāk darba, 
lai tās idejas tiktu īstenotas un kļūtu par 
konkrētu pievienoto vērtību. Eiropadome 
aicināja turpināt uzsāktos centienus ar 
nolūku izveidot tādus apstākļus, kuros 
uzņēmumi var rast novatoriskus risinājumus. 
Ir pierādīts, ka jauninājumu lineārais 
modelis, atbilstoši kuram pētniecība ir tiešs 
cēlonis jauninājumiem, nav pietiekams, lai 
izskaidrotu to, kā notiek jauninājumu 
ieviešanas process, un lai sagatavotu 
atbilstošas politiska rakstura atbildes ar 
jauninājumiem saistītos jautājumos. Izejot 
no pieņēmuma, ka uzņēmumi ir galvenais 
jauninājumu ieviešanas procesa dzinējspēks, 
jauninājumu un uzņēmējdarbības 
programmai ir jāparedz finanšu resursi, lai 
veicinātu jauninājumu ieviešanu 
uzņēmumos, sagatavotu jauninājumu 
ieviešanu tirgū un stimulētu jauninājumu 
pārvaldību un kultūru. Ar šādiem līdzekļiem 
vajadzētu panākt, ka jauninājumi uzlabo 
konkurētspējas dinamiku un ka tie izpaužas 

(22) Eiropadome 2003. gada 20. un 
21. martā prioritāru raksturu piešķīra 
jauninājumiem un uzņēmējdarbībai un 
uzsvēra, ka Eiropai ir jāiegulda vairāk darba, 
lai tās idejas tiktu īstenotas un kļūtu par
konkrētu pievienoto vērtību. Eiropadome 
aicināja turpināt uzsāktos centienus ar 
nolūku izveidot tādus apstākļus, kuros 
uzņēmumi var rast novatoriskus risinājumus. 
Ir pierādīts, ka jauninājumu lineārais 
modelis, atbilstoši kuram pētniecība ir tiešs 
cēlonis jauninājumiem, nav pietiekams, lai 
izskaidrotu to, kā notiek jauninājumu 
ieviešanas process, un lai sagatavotu 
atbilstošas politiska rakstura atbildes ar 
jauninājumiem saistītos jautājumos. Izejot 
no pieņēmuma, ka uzņēmumi un to 
darbinieki ir galvenais jauninājumu 
ieviešanas procesa dzinējspēks, jauninājumu 
un uzņēmējdarbības programmai ir jāparedz 
finanšu resursi, lai veicinātu jauninājumu 
ieviešanu uzņēmumos, mērķtiecīgāk 
iesaistītu uzņēmējdarbību kā nozīmīgu 
jomu visos apmācības līmeņos, sagatavotu 
jauninājumu ieviešanu tirgū un stimulētu 
jauninājumu pārvaldību un kultūru. Ar 
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kā praktisks pielietojums uzņēmumu līmenī. 
Eiropadome 2004. gada 26. un 26. martā
piebilda, ka tīrās tehnoloģijas ir vitāli 
svarīgas, lai pilnība apgūtu starp 
uzņēmumiem un vidi pastāvošo sinerģiju. 
Tādu ar vidi saistīto jauninājumu 
veicināšana, kas ietver novatoriskas tīrās 
tehnoloģijas, varētu palīdzēt apzināt to 
potenciālu.

šādiem līdzekļiem vajadzētu panākt, ka 
jauninājumi uzlabo konkurētspējas dinamiku 
un ka tie izpaužas kā praktisks pielietojums 
uzņēmumu līmenī. Eiropadome 2004. gada 
25. un 26. martā piebilda, ka tīrās 
tehnoloģijas ir vitāli svarīgas, lai pilnība 
apgūtu starp uzņēmumiem un vidi pastāvošo 
sinerģiju. Tādu ar vidi saistīto jauninājumu 
veicināšana, kas ietver novatoriskas tīrās 
tehnoloģijas, varētu palīdzēt apzināt to 
potenciālu. Visu līmeņu uzņēmumu 
darbiniekiem ir arī neizmantots potenciāls 
un zināšanu bāze, kas jāizmanto, lai 
uzlabotu konkurētspēju un 
uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 9
27. apsvērums

(27) IKT ir uz zinātnes atziņām balstītas 
ekonomikas fundaments. No šīm 
tehnoloģijām ir bijusi atkarīga vismaz puse 
no ražīguma pieauguma mūsdienu 
ekonomikās un tās turpina sniegt 
vienreizējus risinājumus, kā stāties pretī 
galvenajiem sabiedrības izaicinājumiem.
Uzlabojumiem valsts sektorā un vispārējas 
intereses pakalpojumos ir jānotiek ciešā 
sadarbībā ar attiecīgo Kopienā īstenoto 
politiku, piemēram, tādās jomās kā 
sabiedrības veselības aizsardzība, izglītība 
un mācības, vide, transports un iekšējā tirgus 
un konkurences attīstība.

(27) IKT ir uz zinātnes atziņām balstītas 
ekonomikas fundaments. No šīm 
tehnoloģijām ir bijusi atkarīga vismaz puse 
no ražīguma pieauguma mūsdienu 
ekonomikās un tās turpina sniegt 
vienreizējus risinājumus, kā stāties pretī 
galvenajiem sabiedrības izaicinājumiem. 
Uzlabojumiem valsts sektorā un vispārējas 
intereses pakalpojumos ir jānotiek ciešā 
sadarbībā ar attiecīgo Kopienā īstenoto 
politiku, piemēram, tādās jomās kā 
sabiedrības veselības aizsardzība, sociālā 
labklājība un cilvēku ar īpašām vajadzībām 
aprūpe, izglītība un mācības, nodarbinātība, 
vide, transports un iekšējā tirgus un 
konkurences attīstība.

Pamatojums

The protection of persons with special needs and employment are included in Community 
policies concerning public sector and general welfare services.

Grozījums Nr. 10
28. apsvērums

(28) Ir jāveicina novatorisku, uz IKT balstītu 
risinājumu ieviešana un optimāls 
izmantojums, jo īpaši jomās saistībā ar 
vispārējas intereses pakalpojumiem. 

(28) Ir jāveicina novatorisku, uz IKT balstītu 
risinājumu ieviešana un optimāls 
izmantojums, jo īpaši jomās saistībā ar 
vispārējas intereses pakalpojumiem. 
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Kopienas atbalstam vajadzētu sekmēt arī 
darbību koordinēšanu un īstenošanu, lai 
attīstītu informācijas sabiedrību dalībvalstīs.

Kopienas atbalstam vajadzētu sekmēt arī 
darbību koordinēšanu un īstenošanu, lai 
attīstītu iekļaujošu informācijas sabiedrību 
dalībvalstīs.

Pamatojums

Brings the recital in line with Articles 2, 26 and 29 of this proposal.

Grozījums Nr. 11
1. panta 3. punkts

3. Pamatprogramma neattiecas uz 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbībām, kas veiktas saskaņā ar Līguma 
166. pantu.

3. Pamatprogramma neattiecas uz 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbībām, kas veiktas saskaņā ar Līguma 
166. pantu, bet arī nav tām pretrunā.

Pamatojums

Community activities in the fields of research and technological development on the one 
hand and competitiveness and innovation on the other not only should not overlap, but 
should complement and reinforce each other in order to be more effective.

Grozījums Nr. 12
2. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) veicināt darbinieku nepārtrauktu 
apmācību un izglītošanu;

Pamatojums

In a competitive and innovative economy the issue of the educational level of workers is 
vital, since they are central to such an economy.

Grozījums Nr. 13
6. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) informācijas apmaiņa, izplatīšana un
izpratnes veidošana;

e) informācijas, pieredzes un labākās 
prakses apmaiņa un izplatīšana, kā arī
izpratnes veidošana;

Pamatojums

In order to promote implementation of the programme, the promotion, communication and 
sharing of information and experience and the dissemination of best practices is essential.
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Grozījums Nr. 14
10. panta 1. punkts

1. Ar šo izveido programmu uzņēmumu un 
MVU, uzņēmējdarbības, jauninājumu un 
rūpniecības konkurētspējas atbalstam (še 
turpmāk „uzņēmējdarbības un jauninājumu 
programma”).

1. Ar šo izveido programmu uzņēmumu un 
MVU, uzņēmējdarbības, jauninājumu, 
zināšanu izplatīšanas un rūpniecības 
konkurētspējas atbalstam (še turpmāk 
„uzņēmējdarbības un jauninājumu 
programma”).

Pamatojums

The dissemination of knowledge plays a key role in the taking of entrepreneurial initiatives 
and promoting entrepreneurship.

Grozījums Nr. 15
10. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

aa) augstvērtīgu darba vietu radīšana 
radošajās un jauninājumu nozarēs;

Pamatojums

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment.

Grozījums Nr. 16
10. panta 2. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) darbinieku pastāvīga izglītošana un 
apmācība.

Pamatojums

See justification for Article 2, paragraph 1, point (b a)(new).

Grozījums Nr. 17
11.a pants (jauns)

11.a pants
Augstvērtīgas darba vietas radošajās un 

jauninājumu nozarēs
Darbība attiecībā uz augstvērtīgām darba 
vietām radošajās un jauninājumu nozarēs 
var iekļaut:
a) nodarbinātības labas prakses 
veicināšanu, tostarp darbinieku līdzdalību; 
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b) kooperatīvu un sociālās ekonomikas 
uzņēmumu atbalsta veicināšanu;
c) labākās prakses apmaiņas un sadarbības 
veicināšanu attiecībā uz nodarbinātību un 
ilgtspējīgu attīstību.

Pamatojums

The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment.
Particular attention needs to be paid to cooperatives and social economy enterprises.

Grozījums Nr. 18
14. panta a) punkts

a) veicināt uzņēmēju izpratni, iemaņas un 
kultūru un līdzsvarot uzņēmējdarbības risku 
un atdevi, jo īpaši jauniem uzņēmējiem;

a) veicināt uzņēmuma visu līmeņu 
darbinieku uzņēmējdarbības izpratni, 
iemaņas un kultūru un līdzsvarot 
uzņēmējdarbības risku un atdevi, jo īpaši 
jauniem uzņēmējiem;

Grozījums Nr. 19
14. panta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) veicināt uzņēmējdarbību kā nozīmīgas 
rīcības jomu visos apmācības līmeņos.

Grozījums Nr. 20
15.a pants (jauns)

15.a pants
Darbinieku izglītība un apmācība

Darbība attiecībā uz darbinieku 
nepārtrauktu apmācību un izglītošanu var 
iekļaut:
a) jauno tehnoloģiju zināšanu izplatīšanu 
darbiniekiem, organizējot īpašus 
seminārus, kuru mērķis ir uzlabot viņu 
prasmes un spējas;
b) nepārtrauktu un regulāru darbinieku 
izglītošanu un apmācību, lai, no vienas 
puses, veicinātu jauninājumu kultūru un, 
no otras puses, radītu apstākļus, kuros viņi 
uzņemtos radošas iniciatīvas un rīcību.
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Pamatojums

This new article follows on naturally from the addition of a new objective regarding the 
education and training for workers in Article 10 ‘Objectives and Fields of Action’. The 
means of achieving this objective are mentioned here.

Grozījums Nr. 21
24. panta da) apakšpunkts (jauns)

da) noteikt trūkumus un pasākumus, lai 
koordinētu dalībvalstu fiskālo politiku un 
nodokļus nolūkā veicināt MVU piekļuvi 
riska kapitālam.

Grozījums Nr. 22
28. panta a) punkts

a) sekmēt jauninājumus procesos, 
pakalpojumos un produktos, kas balstās uz 
IKT, jo īpaši MVU un sabiedriskos 
pakalpojumos, ņemot vērā nepieciešamās 
iemaņas;

a) sekmēt jauninājumus procesos, 
pakalpojumos un produktos, kas balstās uz 
IKT, jo īpaši MVU un sabiedriskos 
pakalpojumos, ņemot vērā nepieciešamās 
augsta līmeņa apmācības prasības, lai 
apgūtu dažādas prasmes, un nodrošināt, ka 
to īsteno ar mūžizglītības palīdzību;

Pamatojums

A workforce which is highly specialised is better able to meet the rapidly changing 
requirements of business and can be more easily transferred to new jobs.

Grozījums Nr. 23
28. panta c) punkts

c) veidot un sekmēt izpratni par iespējām un 
priekšrocībām, ko IKT sniedz iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem, un rosināt diskusijas 
Eiropas līmenī par esošajām IKT tendencēm.

c) veidot un sekmēt izpratni par iespējām un 
priekšrocībām, ko IKT sniedz iedzīvotājiem, 
it īpaši bezdarbniekiem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, kā arī uzņēmumiem, un 
rosināt diskusijas Eiropas līmenī par 
esošajām IKT tendencēm.

Pamatojums

This amendment underscores the importance of using ICTs for certain vulnerable 
categories of person which we should pay more attention to.
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Grozījums Nr. 24
29. panta c) punkts

c) uzlabot elektronisko pakalpojumu
kvalitāti, efektivitāti un pieejamību 
sabiedrības interešu jomās un sekmēt IKT 
izmantošanu ikdienā, tostarp Eiropas mēroga 
sadarbībspējīgus vai pārrobežu sabiedrības 
pakalpojumus, kā arī vispārēju interešu 
bloku attīstību un apmaiņu ar paraugpraksi.

c) uzlabot piekļuvi elektroniskajiem
pakalpojumiem, to kvalitāti, efektivitāti un 
pieejamību sabiedrības interešu jomās un 
sekmēt IKT izmantošanu ikdienā, tostarp 
Eiropas mēroga sadarbībspējīgus vai 
pārrobežu sabiedrības pakalpojumus, kā arī 
vispārēju interešu bloku attīstību un apmaiņu 
ar paraugpraksi.

Pamatojums

The access to electronic services in areas of public interest should also be improved in order 
to avoid people being excluded from public services because they don't have access to 
electronic services.
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