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ĪSS PAMATOJUMS

1. The establishment of a Competitiveness and Innovation Framework Programme for 2007-
2013 (CIP) focussing attention on small businesses is in principle to be welcomed. The 
new programme not only brings together several other programmes but also sets out new 
priority areas.

2. As the programme only accounts for one-tenth of the total research effort, despite a 
projected investment of EUR 4 212.6 million, there is a need to ensure that promotional 
funds are predominantly of benefit to businesses and are not absorbed in administrative 
spending or organisations.

3. One of the main aims of the CIP should be to support small and medium-sized enterprises 
(SMEs) developing innovative ideas in production processes and making them 
marketable. It is this ‘transformation process’ that needs deliberate support, because many 
technically promising ideas and research projects do not result in marketable products.

4. The reporting and monitoring requirements, and statistics, should be limited to the 
absolutely essential minimum, to do justice to the aim of cutting down on bureaucracy.

5. The amalgamation of nine existing support programmes in the CIP is clearly welcome.
This is likely to reduce the administrative effort and ease the access of small businesses to 
the European Union’s support programmes.

6. The ‘intelligent energy’ sector covers the whole range of innovation potential in the 
energy field. Supporting innovation for renewable energies and energy efficiency should 
be welcomed, but they are only one part of the energy sector. In the same way, innovation 
for extraction technology, systems technology, the processing industry and all existing 
branches of the energy industry need supporting.

7. Measures to support entrepreneurship and entrepreneurial skills should be addressed not 
just to those starting up businesses but to all small businesses with growth potential.

8. The aim of strengthening the competitiveness of businesses through internationalisation or 
Europeanisation should be welcomed. SMEs deliver entrepreneurial innovation when they 
are encouraged to make greater use of the European single market’s advantages.

9. The application procedure for businesses must be simple and quick to complete, so that it 
does not cause unnecessary expense or waste time. For small businesses it should be 
possible to opt for a simple procedure, in which to begin with they need only submit an 
outline form, and on receiving a favourable decision within two months hand in all the 
other information required. Alternatively companies can send in all the information 
straight away, perhaps saving time between the application and the disbursement of 
funding. In applications by joint projects, the rule should be for participants from two 
countries to be sufficient.
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GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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) 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

Concentration on the main conditions for funding.

Grozījums Nr. 2
17. apsvērums

(17) Kopienas finanšu instrumenti MVU 
atbalstam tiek orientēti uz tirgu; tie papildina 
valsts līmenī izveidotās finanšu shēmas un 
ievieš tajās līdzsvaru. Šie instrumenti var 
veicināt privātas investīcijas jaunu, 
novatorisku uzņēmumu izveidei, kā arī 
palīdzēt uzņēmumiem ar augstu izaugsmes 
potenciālu to paplašināšanās posmā novērst 
konstatētu pašu kapitāla nepietiekamību. Šie 
instrumenti var atvieglot kredītu piešķiršanu 
jau pastāvošiem MVU, lai tie varētu izvērst 
iniciatīvas konkurētspējas un izaugsmes 
potenciāla nostiprināšanai.

(17) Kopienas finanšu instrumenti MVU 
atbalstam tiek orientēti uz tirgu; tie papildina 
valsts līmenī izveidotās finanšu shēmas un 
ievieš tajās līdzsvaru. Šie instrumenti var 
veicināt privātas investīcijas jaunu, 
novatorisku uzņēmumu izveidei, kā arī 
palīdzēt uzņēmumiem ar augstu izaugsmes 
potenciālu to paplašināšanās posmā novērst 
konstatētu pašu kapitāla nepietiekamību. Šie 
instrumenti var atvieglot kredītu piešķiršanu 
jau pastāvošiem MVU, lai tie varētu izvērst 
iniciatīvas konkurētspējas un izaugsmes 
potenciāla nostiprināšanai. Tie var uzlabot 
MVU pieeju riska kapitālam, kas paredzēts 
darbībām, kuru mērķis ir pārveidot 
pētījumu rezultātus, padarot par  tirgum 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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atbilstošiem ražojumiem. Šim nolūkam 
Eiropas Komisijai jāizpēta, vai un kādā 
mērā uzņēmējdarbības un jauninājumu 
programmas finanšu instrumentiem  jāļauj 
izmantot Septītās pētniecības 
pamatprogrammas līdzekļus.  

Pamatojums

In view of the large risk involved, there is a major funding gap in the field of technology 
transfer, i.e. the transformation of the results of research into marketable products. However, 
the CIP programme’s budget is insufficient to narrow this gap significantly. Accordingly the 
Commission should link up to the Seventh Research Framework programme and make it 
possible to draw on finance from this source for investment in funds operating in the field of 
technology transfer.

Grozījums Nr. 3
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, tehnoloģiju un pētījumu rezultātu
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, 
tādu, ko sniedz Eiropas Informācijas centri 
(EIC) vai Inovāciju rosināšanas centri 
(IRC). Tas attiecas uz informācijas 
izplatīšanu par Kopienas programmām un 
MVU dalības veicināšanu šajās 
programmās, jo īpaši MVU dalību Kopienas 
pamatprogrammā, kas paredz pētniecības, 
tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu 
pasākumus un izsludinātajās publiskā 
pasūtījuma procedūrās visā Eiropā. 
Veiktajos novērtējumos tika uzsvērts arī tas, 
cik būtiski ir vienkāršot procesus starp 
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Komisiju un MVU. Turklāt jānodrošina 
publisko līdzekļu izmantošanas 
pārredzamība, pārbaudot Eiropas  
uzņēmumu atbalsta pakalpojumu centru 
efektīvas darbības viedokļa.  

Pamatojums

In the past, the EIC and IRC have shown themselves to be useful contact points for SMEs. The 
new tendering procedure for business support networks, scheduled for 2006, should draw on 
existing experience and should be used as an opportunity for administrative simplification.
Accordingly we need to ensure that efficient operations are not hampered by disproportionate 
reporting obligations. Participation in the dissemination of recent research results, and 
support for SMEs in their access to Europe-wide public tendering procedures, should also 
form part of the networks’ activities. Both are of great importance for the innovation process 
and the expansion of a firm’s business operations.  

Grozījums Nr. 4
20.a apsvērums (jauns)

(20.a) Komisijai jāpievērš tikpat liela 
uzmanība MVU uzņēmumu atbalstam ES 
nomaļos reģionos. Tādēļ jāveicina 
uzņēmējdarbības stiprināšana un 
jauninājumu atbalsta dienesti  un tīkli 
visnomaļākajos reģionos.

Pamatojums

The European networks for the promotion of innovation mainly operate in large urban areas, 
spreading their benefits on a small scale. Importance should also be attached to promoting 
these networks in the most remote regions of the EU so that SMEs can exploit any 
opportunities that present themselves.

Grozījums Nr. 5
30.a apsvērums (jauns)

(30a) Lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju 
un izveidotu integrētu informācijas 
sabiedrību, prioritāte jāpiešķir 
datortehnoloģijai ar svarīgāko mērķi 
novērst plaisu digitālajā jomā starp 
reģioniem un iedzīvotāju sociālajām 
grupām.   

Pamatojums

As with many of the basic Lisbon policies, it is vital both for European competitiveness and 
social cohesion to bridge the digital divide between regions and social groups. No European 
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citizen should be excluded from the information society.

Grozījums Nr. 6
42.a apsvērums (jauns)

(42a) Visdrīzākajā laikā pieaugs 
pieprasījums pēc videi nekaitīgām 
tehnoloģijām un atjaunojamiem enerģijas 
avotiem. ES rūpniecības uzņēmumiem 
jāizvirza mērķis ieņemt pasaulē vadošo 
vietu šajās darbības jomās. Uzņēmumiem, 
kas ātrāk pielāgosies stingrākām vides 
normām, būs izšķirošas priekšrocības. 

Pamatojums

The development of clean technologies and renewable sources of energy should be a prime 
EU objective since it is these that will give European enterprises a significant competitive 
edge in the future.

Grozījums Nr. 7
1. panta 2. punkts

e
2. Pamatprogramma veicina Kopienas kā 
progresīvas zināšanu sabiedrības 
novatoriskās spējas un konkurētspēju, 
sabiedrības, kuras ilgstspējīga attīstība 
balstās uz līdzsvarotu ekonomisku izaugsmi 
un ļoti konkurētspējīgu sociālo tirgus 
ekonomiku ar augstu aizsardzības līmeni un 
vides kvalitātes uzlabošanu.

2. Pamatprogramma veicina Kopienas kā 
tādas progresīvas zināšanu sabiedrības 
novatorisko kapacitāti un konkurētspēju, 
kura panāk ilgtspējīgu attīstību lielā mērā 
konkurētspējīgas sociālas tirgus 
ekonomikas apstākļos un tādējādi var 
garantēt augstu sociālās nodrošinātības 
līmeni un vides normas. Turklāt īpašu 
nozīmi piešķir mazo un vidējo uzņēmumu 
atbalstīšanai un pētījumu rezultātu 
novatoriskai izmantošanai.

Pamatojums

Simplification and clarification of wording.

Grozījums Nr. 8
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, tomēr tā nepārprotami atbalsta 
pētniecības un attīstības rezultātā iegūto 
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jauninājumu ieviešanu, ko veic uzņēmumi.

Pamatojums

The application of research and development results in entrepreneurial production processes 
and marketable products is crucial when exploiting the innovation potential.

Grozījums Nr. 9
4. panta d) daļa

(d) citas trešās valstis, ja tas paredzēts 
nolīgumos.

svītrots

Pamatojums

Extending the programme to cover the whole world is beyond the financial scope of the 
programme and will mean that urgent tasks cannot be tackled properly.

Grozījums Nr. 10
5. panta 2. punkts

2. Grozījumi 1. punktā minētajās ikgada 
darba programmās par budžeta 
piešķīrumiem vairāk nekā EUR 1 miljons 
apmērā, jāpieņem saskaņā ar procedūru, 
kas minēta 46. panta 2. punktā.

2. Grozījumi 1. punktā minētajās ikgada 
darba programmās par budžeta 
piešķīrumiem vairāk nekā EUR 1 miljons 
apmērā, var stāties spēkā tikai pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

Pamatojums

In this way major programme and budget changes will be subject to public scrutiny.

Grozījums Nr. 11
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) sadarbības tīkli, kas apvieno dažādas 
ieinteresētās puses;

(b) sadarbības tīkli, kas apvieno dažādas 
ieinteresētās puses; jo īpaši Eiropas 
Savienības Eiropas informācijas centru 
tīkli.

Pamatojums

The Euro Info Centre network already has experience in this field and so can also provide 
assistance for small businesses.
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Grozījums Nr. 12
6. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) politikas analīze, attīstība un 
koordinācija ar valstīm, kas piedalās 
programmā;

svītrots

Pamatojums

Concentrating funding on the essential tasks means reducing the number of applicants.

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

(f) atbalsts dalībvalstu vai reģionu vienotai 
rīcībai;

f) MVU sadarbībai labvēlīgas vides 
veidošana;

Pamatojums

Concentration of funding for  SMEs and desirable environment to develop innovative SMEs' 
activities.

Grozījums Nr. 14
6. panta 1. punkta h) apakšpunkts

(h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

(h) sadarbība  nevalstiskām organizācijām, 
kas pārstāv mazos un vidējos uzņēmumus 
vai to asociācijas valsts un reģionālā līmenī.

Pamatojums

The promotion of innovation in businesses should take priority and so it makes better sense to 
support institutions close to the businesses than just to promote twinning between authorities.

Grozījums Nr. 15
8. panta 5. punkts

5. Komisija dara zināmu pamatprogrammas 
un tās īpašo programmu starpposma un 
nobeiguma novērtējuma rezultātus Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

5. Komisija dara zināmu pamatprogrammas 
īstenošanas gada ziņojumu un tās īpašo 
programmu starpposma un nobeiguma 
novērtējuma rezultātus Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.
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Pamatojums

In order to decide yearly the necessary funding and budgetary conditions, the EP as budget 
authority should be informed regularly about the state of play of implementation.

Grozījums Nr. 16
9.a pants (jauns)

9.a pants
Pieteikumu iesniegšanas procedūra

1. Eiropas Komisija izstrādā vienkāršu un 
nebirokrātisku pieteikumu iesniegšanas 
procedūru, kas ieinteresētajām personām 
dod iespēju ar pirmo īsi formulētu 
standartveida pieteikumu ļaut pārbaudīt, 
vai ir iespējams saņemt atbalstu konkrētam 
projektam, pirms tiek iesniegta sīki 
izstrādāta pieteikuma dokumentācija.
2. Tiek noteikts divu mēnešu termiņš 
Komisijas atzinuma sniegšanai 
vienkāršotajā pieteikuma iesniegšanas 
procedūrā, sākot no pieteikuma 
saņemšanas dienas līdz lēmuma 
pieņemšanai.
3. Ieinteresētajām personām, kas uzreiz 
iesniedz pilnu dokumentu paketi, nevar 
norādīt, ka pieteikums jāiesniedz saskaņā 
ar vienkāršoto procedūru.
4. Saistībā ar vienkāršoto pieteikumu 
iesniegšanas procedūru Komisija nosaka 
papildu divu mēnešu termiņu pieteikumu 
iesniegšanai, kas ļauj jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem piedalīties Eiropas 
Savienības atbalsta programmās bez 
birokrātiskiem sarežģījumiem.
5. Šī procedūra ir spēkā attiecībā uz visām 
pamatprogrammas apakšprogrammām.

Pamatojums

The application procedure for businesses must be simply designed, to avoid creating undue 
hurdles that might discourage the use of innovation funding. A simplified procedure makes 
special sense for small businesses as unnecessary further work is avoided if project funding is 
turned down.



AD\587797LV.doc 11/30 PE 362.822v02-00

LV

Grozījums Nr. 17
10. panta 2. punkta b) apakšpunkts

(b) MVU sadarbībai labvēlīgas vides 
veidošanu;

b) MVU sadarbībai labvēlīgas vides 
veidošanu, gan valsts līmenī un jo īpaši 
pārrobežu līmeni;

Pamatojums

Cross-border cooperation between SMEs needs stepping up. Both national cooperation as 
well as cross-border cooperation are equally important for the promotion of entrepreneurship 
and innovation.

Grozījums Nr. 18
10. panta 2. punkta d) apakšpunkts

(d) uzņēmējdarbības un jauninājumu 
kultūru;

(d) uzņēmējdarbības iniciatīvas un 
uzņēmējdarbības spēju veicināšana;

Pamatojums

Entrepreneurship and entrepreneurial skills are essential to create innovation in industry.

Grozījums Nr. 19
10. panta 2. punkta e) apakšpunkts

(e) ar uzņēmumiem un jauninājumiem 
saistīto ekonomikas un administratīvo 
reformu.

(e) birokrātisku šķēršļu novēršana un 
atbilstošu nosacījumu radīšana.

Pamatojums

Concentration on the entrepreneurial part of the programme.

Grozījums Nr. 20
11. panta ievaddaļa

Rīcība attiecībā uz pieeju finansējumam 
MVU dibināšanai un izaugsmei un
investīcijām jauninājumu ieviešanas 
pasākumos, tostarp jauninājumos vides 
jomā, var būt šāda:

Rīcība attiecībā uz pieeju finansējumam 
MVU dibināšanai , izaugsmei un 
investīcijām jauninājumu izstrādes
pasākumos, tostarp jauninājumos vides 
jomā, un lai to uzņēmējdarbība notiktu 
starptautiskā līmenī, var būt šāda:
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Pamatojums

Promoting the internationalisation of SMEs should also be an explicit objective of the 
financial instruments. In practice, the difficulties involved in cross-border investment projects 
are often exacerbated because specific additional risks arising from the SMEs’ foreign 
activity cannot be shared. The internationalisation of SMEs is clearly a task for the EU if ever 
there was one, given its cross-border nature, and should therefore be promoted not only by 
advisory services but also financially.

Grozījums Nr. 21
12. panta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) stiprināt sadarbību starp 
novatoriskajiem MVU visā Eiropā, lai 
radītu pētniecības iestādes, kas veicinās 
jauninājumus un progresīvākās 
tehnoloģijas;

Pamatojums

Research is one of the foundations on which efforts to boost innovation should be based.
SMEs in similar sectors could cooperate through cost-sharing to finance effectively the 
innovation of research establishments to provide them with a continuous input of new, 
innovative ideas.

Grozījums Nr. 22
12. panta c) apakšpunkts

(c) sekmēt un veicināt starptautisku 
uzņēmumu sadarbību.

c) pārrobežu uzņēmumu savstarpējas 
sadarbības sekmēšana Eiropas iekšējā 
tirgū, kā arī sadarbības sekmēšana ar trešo 
valstu uzņēmumiem, lai nostiprinātu 
saiknes tirdzniecības un ieguldījumu jomā.

Pamatojums

Internationalising or Europeanising entrepreneurial activity will encourage competitiveness.

Grozījums Nr. 23
13. panta d) daļa

(d) atbalsta pakalpojumi starpvalstu zināšanu 
un tehnoloģiju nodošanai un intelektuālā un 
rūpnieciskā īpašuma vadībai;

(d) atbalsta pakalpojumi zināšanu un 
tehnoloģiju apmaiņai starpvalstu līmenī 
novatorisko ideju izplatīšanai MVU starpā 
visā ES,  tomēr nodrošinot attiecīgus 
mehānismus, lai aizsargātu intelektuālā un 
rūpnieciskā īpašuma tiesības;
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Pamatojums

Given that there have already been delays in establishing a Community patent, leaving 
European enterprises, and particularly SMEs, unprotected, the dissemination and transfer of 
knowledge and innovative ideas should be accompanied by appropriate measures to 
safeguard intellectual and industrial property rights.

Grozījums Nr. 24
14. panta c) apakšpunkts

(c) atbalstīt politikas attīstību un sadarbību 
starp dalībniekiem, tostarp valsts un 
reģionālo programmu vadītājiem.

c) politisku pasākumu izstrādāšanas 
veicināšana un sadarbība ieinteresēto 
personu starpā.

Pamatojums

The support should go not to advisory companies or consultancies but to innovation-oriented 
businesses.

Grozījums Nr. 25
14. panta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) veicināt cilvēkresursu mobilitāti MVU 
un pētniecības iestāžu starpā ar mērķi 
apmainīties viedokļiem un ar labāko praksi.

Pamatojums

A better combination of entrepreneurship and innovation culture calls for greater and 
improved interaction between research and industry. This can be taken further by promoting 
contacts between scientists and entrepreneurs in order to exchange views and practices.

Grozījums Nr. 26
15. pants

15. pants
Uzņēmumi un jauninājumi saistībā ar 
ekonomikas un administratīvo reformu.

svītrots

Rīcība attiecībā uz uzņēmumiem un 
jauninājumiem saistībā ar ekonomikas un 
administratīvo reformu var būt šāda:
(a) vākt datus, analizēt un pārraudzīt 
sniegumu, attīstīt un koordinēt politiku;
(b) sekmēt konkurētspējas stratēģiju 
attīstību un izplatīšanu attiecībā uz 



PE 362.822v02-00 14/30 AD\587797LV.doc

LV

rūpniecības un pakalpojumu nozari;
(c) atbalstīt valsts un reģionu 
administrāciju pieredzes apmaiņu, lai 
uzlabotu darba kvalitāti.

Pamatojums

Supporting economic and administrative reform is a national task and therefore comes under 
the subsidiarity rule.

Grozījums Nr. 27
16. panta 1. punkts

1. Kopienas finanšu instrumenti tiek 
pārvaldīti tā, lai sekmētu MVU pieeju 
finansēm noteiktos posmos to darbības ciklā: 
ieceres izveide, dibināšana, paplašināšanās 
un uzņēmuma pārņemšana. Finanšu 
instrumentu klāstā iekļauj arī MVU 
investīcijas tādās darbībās kā tehnoloģiju 
attīstība, jauninājumi un tehnoloģiju 
pārņemšana.

1. Kopienas finanšu instrumenti tiek 
pārvaldīti tā, lai sekmētu MVU pieeju 
finansēm noteiktos posmos to darbības ciklā: 
ieceres izveide, dibināšana, paplašināšanās 
un uzņēmuma pārņemšana. Finanšu 
instrumentu klāstā iekļauj arī MVU 
investīcijas tādās darbībās kā tehnoloģiju 
attīstība, jauninājumi, tehnoloģiju 
pārņemšana un to uzņēmējdarbības 
pārrobežu paplašināšana.

Pamatojums

The competitiveness and innovative effort of businesses in the European single market needs 
strengthening.

Grozījums Nr 28
17. panta 2. punkta 2. daļa

Pirmā daļa – GIF 1 – attiecas uz 
sākumposma (ieceres izveide un dibināšana) 
investīcijām. GIF 1 investīcijas ir paredzētas 
īpašos riska kapitāla fondos kā sākumposma 
fondi, reģionālie fondi, fondi, kas paredzēti 
īpašām nozarēm, tehnoloģijām vai 
pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (PTA), 
un fondos saistībā ar atbalsta centriem, kas 
savukārt nodrošina kapitālu MVU. GIF 1 var 
arī ieguldīt fondos un investīciju 
instrumentos, ko veicina biznesa eņģeļi.

Novatorisku un ar lielu izaugsmes 
potenciālu apveltītu MVU atbalsta finanšu 
instrumenta 1. daļa (GFI 1) uzņēmuma 
dibināšanas un uzņēmējdarbības uzsākšanas 
posmā: Ieguldījumi tiek izdarīti attiecīgos 
īpašos riska kapitāla fondos kā, piemēram 
sākumposma fondi, reģionālie fondi, fondi, 
kas paredzēti īpašām nozarēm un 
tehnoloģijām,  un tehnoloģiju attīstības 
atbalsta centru radītos fondos, kuri savukārt 
nodrošina kapitālu MVU. GIF 1 var investēt 
dibināšanas kapitāla, sākumkapitāla un 
tehnoloģiju apmaiņas veicināšanas fondos, 
kurus pilnībā vai pārsvarā finansē valdības 
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un/vai sabiedriskas (veicināšanas) 
organizācijas vai kuros privātajiem kapitāla 
devējiem nodrošinātas priekšrocības iepretī 
sabiedriskajiem kapitāla devējiem, ja šos 
fondus/programmas pārvalda saskaņā ar 
tirgus ekonomikas principiem. Ar GIF 1 
starpniecību var līdzfinansēt arī fondus un 
ieguldījumu veikšanai paredzētos 
instrumentus, kurus atbalsta 
uzņēmējdarbības izpētes un veicināšanas 
tīkli, kā arī eksperimentālos projektus 
tehnoloģiju izplatīšanas jomā.

Pamatojums

Die ETF-Startkapitalfazilität, die der GIF 1 im Rahmen des Mehrjahresprogramms
vorausging, wurde in den letzten Jahren sehr selten in Anspruch genommen, da es an privaten 
Kapitalgebern fehlte, die bereit waren, den erforderlichen Anteil von 50% des in den 
betreffenden Fonds investierten Kapitals zu übernehmen. Um das Funktionieren der GIF 1 zu 
gewährleisten, sollte sie für öffentliche Kapitalgeber geöffnet werden.

Die GIF 1 sollte auch im Bereich des Technologietransfers eingesetzt und ihr Schwerpunkt 
auf Pilotprojekte gelegt werden, da die Finanzierungslücke in diesem Bereich nicht mit 
Mitteln aus dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation geschlossen 
werden kann.

Grozījums Nr. 29
18. panta 2. punkta 2. daļa

Pirmajā daļā – a) aizņēmuma finansēšana ar
aizdevumu vai līzingu – novērš noteiktas 
grūtības, ar kurām saskaras MVU 
finansējuma piekļuvē, kas rodas, pastāvot 
paaugstinātam riskam attiecībā uz 
investīcijām tādās ar zināšanām saistītās 
darbībās kā tehnoloģiju attīstība, 
jauninājumi un tehnoloģiju nodošana, kā arī 
atbilstoša nodrošinājuma trūkuma dēļ.

Pirmajā daļā – a) ārējā finansēšana, 
izmantojot aizdevumus vai iznomāšanu –
novērš noteiktas grūtības, ar kurām saskaras 
MVU finansējuma piekļuvē, kas rodas, 
pastāvot paaugstinātam riskam attiecībā uz 
ieguldījumiem tādās ar zināšanām saistītās 
darbībās kā tehnoloģiju attīstība, 
jauninājumi un tehnoloģiju izplatīšana vai to 
uzņēmējdarbības pārrobežu paplašināšana, 
kā arī atbilstoša nodrošinājuma trūkuma dēļ.

Pamatojums

Small businesses face particular funding difficulties when they expand their business activity 
into neighbouring countries, as financial institutions scale up their risk assessment or the 
information available on the investment area is inadequate.

Grozījums Nr. 30
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20. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām finanšu 
atbalstu var garantēt tīkla partneriem, lai 
nodrošinātu jo īpaši:

2. Lai nodrošinātu esošo Eiropas 
uzņēmumu atbalsta tīklu uzkrāto 
profesionālo zināšanu un zināšanu par 
tirgus funkcionēšanu nepārtrauktību, jo 
īpaši Eiropas Informācijas centra (EIC) un 
Inovāciju rosināšanas centra (IRC) 
zināšanas, ar uzņēmumiem cieši saistītām 
konsultatīvām iestādēm tiek uzdots, 
savstarpēji cieši sadarbojoties, sniegt šā 
panta 1. punkta vajadzībām minētos 
pakalpojumus uzņēmumiem, jo īpaši MVU. 
Finanšu atbalstu var piešķirt tīkla 
partneriem, lai jo īpaši nodrošinātu:

Pamatojums

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Grozījums Nr. 31
20. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) informācijas, pieredzes apmaiņas un 
uzņēmumu sadarbības pakalpojumus;

(a) informācijas, atbalsta, uzlabojumu 
ierosināšanas un uzņēmumu sadarbības 
pakalpojumus, kā to piedāvā Eiropas 
Informācijas centri (EIC), lai padarītu 
MVU vadību profesionālāku;

Pamatojums

In the light of Basel II, new rating procedures and the need for closer cooperation between 
business and the capital market, it is necessary for the management, business strategy and 
business presentation of SMEs to be placed on a more professional basis in order to improve 
access to funds. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Grozījums Nr. 32
20. panta 2. punkta b) apakšpunkts

(b) jauninājumu, tehnoloģiju un zināšanu 
tālāknodosanas pakalpojumus;

(b) izplatīt pakalpojumus jauninājumu, 
tehnoloģiju, zināšanu un pētniecības 
rezultātu jomā, kā to piedāvā Eiropas 
Informācijas centri (EIC);

Pamatojums

Knowledge of recent research results is of key importance for a business’s own innovation 
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process. The network partners should participate in the dissemination and utilisation of the 
results of research. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Grozījums Nr. 33
20. panta 2. punkta c) apakšpunkts

(c) pakalpojumus, kas veicina MVU dalību 
Kopienas PTA pamatprogrammā.

c) pakalpojumus, kas veicina MVU dalību 
Kopienas PTA pamatprogrammā un atbalsta 
MVU pieeju publiskā pasūtījuma konkursu 
procedūrām visā Eiropā.

Pamatojums

Participation in public tendering procedures enables SMEs to extend their business activities.

Grozījums Nr. 34
20. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) īpašas zināšanas, kas reālistiski 
pieskaņotas MVU praktiskajām vajadzībām 
attiecībā uz progresīvāko tehnoloģiju 
pārņemšanu;

Pamatojums

Taking innovative action often requires specialised information and knowledge which SMEs 
have difficulty accessing owing to their limited resources and lack of specialist personnel. The 
contribution of the European networks could be very important in this area.

Grozījums Nr. 35
20. panta 2. punkta cb) apakšpunkts (jauns)

cb) pakalpojumus saistībā ar zinātnes un 
pētniecības nozares radīto tehnoloģiju un 
jaunu ideju izplatīšanu MVU. 

Pamatojums

The promotion of innovative ideas from the scientific field to industry will give a greater 
impulse to innovative measures. Owing to their limited opportunities for obtaining 
information, SMEs in particular should be encouraged through the European networks to 
come into contact with new, innovative ideas in the fields of research and technology which 
they will subsequently implemement.

Grozījums Nr. 36
20. panta 3. punkts

3. Komisija atlasa tīkla dalībniekus, 3. Komisija atlasa tīkla dalībniekus, 
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uzaicinot iesniegt priekšlikumus attiecībā uz 
dažādiem pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā. Pēc 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 
Komisija var noslēgt pamatprogrammas 
partnerības nolīgumu ar izvēlētajiem 
dalībniekiem, nosakot piedāvāto darbību 
veidu, subsīdiju piešķiršanas procedūru un 
katras puses tiesības un pienākumus. 
Pamatprogrammas partnerība var attiekties 
uz visu programmas termiņu.

uzaicinot iesniegt priekšlikumus attiecībā uz 
dažādiem pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā. Turklāt 
īpaši augstu tiek vērtēta pieteikuma 
iesniedzēju attiecīgā pieredze atbalsta 
pakalpojumu koncepciju izstrādāšanā un 
īstenošanā uzņēmumiem, jo īpaši MVU, to 
uzņēmējdarbības pārrobežu paplašināšanas 
jomā. Pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus Komisija var noslēgt 
pamatprogrammas partnerības nolīgumu ar 
izvēlētajiem dalībniekiem, nosakot 
piedāvāto darbību veidu, subsīdiju 
piešķiršanas procedūru un katras puses 
tiesības un pienākumus. Pamatprogrammas 
partnerība var attiekties uz visu programmas 
termiņu.

Pamatojums

The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Grozījums Nr. 37
21. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Sadarbības programmu grupa ir tiesīga 
saņemt Kopienas atbalstu, ja:

2. Vairāku programmu kopīgas īstenošanas 
grupa ir tiesīga saņemt Kopienas atbalstu, ja:

Pamatojums

Simpler and clearer wording.

Grozījums Nr. 38
21. panta 2. punkta b) apakšpunkts

(b) kopā piedalās vismaz trīs valstis; un (b) piedalās ieinteresētās puses , kas 
pārstāv vismaz divas programmā iesaistītas 
valstis.

Pamatojums

A minimum of two participating countries is sufficient to bring about the desired effect.

Grozījums Nr. 39
21. panta 3. punkts
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3. Pēc Kopienas uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus sadarbības programmu 
grupām, kas atbilst izvirzītajiem 
nosacījumiem, var piešķirt atbalstu.

3. Sadarbības programmu grupas, kas atbilst 
izvirzītajiem nosacījumiem, var piešķirt 
atbalstu.

Pamatojums

Simpler wording.

Grozījums Nr. 40
21. panta 4. punkts

4. Atbalstu var piešķirt izvēlētajām 
sadarbības programmas grupām, lai 
pievienotu vērtību visai grupai vai vienai vai 
vairākām īpašām tās darbībām, lai radītu 
sinerģiju sadarbības programmās vai 
nodrošinātu kritisko masu.

4. Atbalstu var piešķirt izvēlētajām 
sadarbības programmas grupām, lai 
pievienotu vērtību visai grupai vai vienai vai 
vairākām īpašām tās darbībām, lai radītu 
sinerģiju sadarbības programmās vai 
nodrošinātu kritisko masu. Turklāt tādējādi 
jārada ievērojama pievienotā vērtība 
Eiropas jauninājumu jomā.

Pamatojums

This should entail discernible added value for the European area of innovation.

Grozījums Nr. 41
23. panta virsraksts

Mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

Sadarbība ar ekonomiku cieši saistītu 
organizāciju starpā valsts un reģionu 
līmenī.

Pamatojums

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Grozījums Nr. 42
23. panta 1. punkts

1. Lai sekmētu efektīvu administratīvo 
sadarbību, mērķsadarbības pasākumus var 
izveidot, pamatojoties uz uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus valsts 

1. Lai sekmētu efektīvu administratīvo
sadarbību, var izveidoties mērķsadarbība ar 
ekonomiku cieši saistītu organizāciju 
starpā, pamatojoties uz uzaicinājumu 
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kontakpunktiem. Šajos kontaktpunktos pēc 
tam nosaka vadošo ekspertu vai ekspertu 
grupu vienošanās dokumentā ar attiecīgajām
valsts un reģionālajām iestādēm.

iesniegt priekšlikumus valsts 
kontaktpunktiem. Lai to īstenotu, 
kontaktpunkti nosaka vadošo ekspertu vai 
ekspertu grupu, vienojoties ar kompetentām
valsts un reģionālajām iestādēm.

Pamatojums

Ziel ist die Förderung der Innovationen im unternehmerischen Bereich, daher sollten die 
Mittel hierauf beschränkt sein. Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren 
Organisationen kann dies unterstützen.

Grozījums Nr. 43
23. panta 2. punkts

2. Komisija pārskata darba plānu, ko sastāda 
vadošais eksperts vai ekspertu grupa, un 
piešķirt subsīdijas valsts iestādēm.

2. Komisija pārskata darba plānu, ko sastāda 
vadošais eksperts vai ekspertu grupa, un var 
piešķirt dotācijas iesaistītajām 
organizācijām.

Pamatojums

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Grozījums Nr. 44
23. panta 3. punkts

3. Mērķsadarbības pasākumus var 
papildināt Komisijas sniegti centrālā 
atbalsta pakalpojumi.

svītrots

Pamatojums

The aim is to support innovation in the entrepreneurial field, so funding should be confined to 
that. Cooperation between businesses and their organisations is likely to support this aim.

Grozījums Nr. 45
24. pants, ievaddaļa

Komisija apņemas: Komisija regulāri apņemas:
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Pamatojums

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.

Grozījums Nr. 46
24. panta ba) apakšpunkts (jauns)

(ba) Projekta novērtēšana attiecībā uz 
pakalpojumiem uzņēmumu atbalstam un 
jauninājumu veicināšanai, pieņemot 
kvantitatīvus mērķus, kā arī regulāri 
iesniedzot ziņojumus par šo tematu;

Pamatojums

The evaluation of the work of the SME support networks is important. It can be carried out by 
adopting quantitative targets which may be compared with the support services for these 
networks hitherto. These targets could be accompanied by a report evaluating the work of the 
networks and added value.

Grozījums Nr. 47
24. panta 1.a punkts (jauns)

Šos rezultātus publicē.

Pamatojums

This will ensure that the programme is monitored and there is regular information on its 
implementation and impact.

Grozījums Nr. 48
25. pants

Darba programmā ir sīki izklāstīti mērķi un 
prioritātes, darbības grafiki, kā arī dalības 
noteikumi, atlases kritēriji, un pasākumu 
novērtējums, kas minēti no 16. līdz 
23. pantam.

Darba programmā ir sīki izklāstīti mērķi un 
prioritātes, darbības grafiki, kā arī dalības 
noteikumi, atlases kritēriji, un pasākumu 
novērtējums, kas minēti no 16. līdz 
23. pantam. Mērķus un prioritātes jādefinē 
tā, lai nodrošinātu iespēju pielāgoties 
turpmākajai attīstībai un jaunu prioritāšu 
izvirzīšanai. Noteikumi un kritēriji 
jāizstrādā kopīgi ar ieinteresētajām 
aprindām, un tiem jābūt pārredzamiem, 
skaidri saprotamiem un aptveramiem visām 
ieinteresētajām pusēm.
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Pamatojums

Only a flexible programme can ensure optimum use of the budget over the relatively long 
(seven-year) period. It must remain possible to re-allocate the financial instruments to other 
purposes in the light of new developments. Accordingly the criteria must be comprehensible 
and transparent for all interested parties and participants. This will facilitate the submission 
of good quality applications with a chance of success, and enhance the take-up of the 
instrument in question.  

Grozījums Nr. 49
28. panta c) apakšpunkts

(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 
un uzņēmumiem, stiprinot uzticēšanos 
jaunajām tehnoloģijām un ieinteresētību 
tajās, rosināt diskusijas Eiropas līmenī par 
esošajām IKT tendencēm.

Pamatojums

The objective of awareness-raising campaigns and other projects in the ICT programme 
should be to promote an open attitude on the part of citizens towards technological 
innovations. The use of new and promising procedures is often hampered by an unwarranted 
reluctance and apprehensiveness.

Grozījums Nr. 50
28. panta ca) un cb) apakšpunkti (jauni)

ca) samazināt birokrātiju, veicinot 
mūsdienīgus elektroniskos pakalpojumus;  
cb) pastiprināti stimulēt  MVU, lai tie 
apgūtu jaunus darba paņēmienus, kuru 
pamatā ir elektroniskā , turklāt vienlaikus 
jābūt atbilstošai elektroniskās datu 
apmaiņas aizsardzības infrastruktūrai.

Pamatojums

Less red tape will make procedures significantly easier for SMEs. At the same time, e-
commerce is crucial to the viability of European SMEs. However, it is essential to lay down 
high security standards for e-commerce to gain the confidence of European citizens.

Grozījums Nr. 51
30. pants

IKT politikas atbalsta programma tiek 
īstenota ar projektu, paraugprakses darbību 

IKT politikas atbalsta programmu var 
īstenot ar projektu, labākajai praksei 
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un nozaru tīklu palīdzību, tostarp plaša 
mēroga testēšanas pasākumi un Eiropas 
dimensijas novatorisku sabiedrisko 
pakalpojumu demonstrēšana.

atbilstošu darbību un nozaru tīklu palīdzību, 
tostarp plaša mēroga testēšanas pasākumi un 
Eiropas dimensijas novatorisku sabiedrisko 
pakalpojumu demonstrēšana. Publiskā 
pasūtījuma konkursu procedūras visā 
Eiropā un MVU  piemēroti piešķiršanas 
kritēriji ļaus tiem piedalīties projektos, par 
kuriem ir vispārēja interese.

Projekti, paraugprakses darbības un nozaru 
tīkli ir paredzēti, lai sekmētu uz IKT 
pamatoto jauno risinājumu izvietošanu un 
efektīvāku izmantošanu, jo īpaši 
pakalpojumos sabiedrības interešu jomās. 
Kopienas atbalsts veicina arī darbību 
koordinēšanu un īstenošanu, lai attīstītu 
informācijas sabiedrību dalībvalstīs.

Projekti, labākajai praksei atbilstošas
darbības un nozaru tīkli ir paredzēti, lai 
sekmētu uz IKT pamatoto jauno risinājumu 
izvietošanu un efektīvāku izmantošanu, jo 
īpaši pakalpojumos sabiedrības interešu 
jomās. Turklāt  jānodrošina, ka IKT 
pakalpojumu izmantošana tiešām palīdz 
vienkāršot struktūras un procedūru  
sabiedriskajā pārvaldē un kāpināt to 
efektivitāti. Kopienas atbalsts veicina arī 
darbību koordinēšanu un īstenošanu, lai 
attīstītu informācijas sabiedrību dalībvalstīs.

Pamatojums

Participation in public tendering procedures will permit SMEs to expand their business 
activities. Accordingly the tendering criteria must be such that SMEs are not de facto 
excluded by inappropriately-sized lots or excessive requirements for official certificates. As 
part of the competitiveness programme, the ICT provisions should also target small and 
medium-sized businesses.  

Services such as those in the field of eGovernment or eHealth must not merely reproduce the 
existing administrative and communication processes in electronic form, but must 
demonstrably contribute to simplifying, speeding up and increasing the  efficiency of these 
processes.  

Grozījums Nr. 52
31. panta 2. punkta otrā daļa

Kopiena 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
projektu budžetā piešķir subsīdijas atbilstoši 
maksimums 50% apmērā no to kopējās 
vērtības. Valsts sektora organizācijām var 
atlīdzināt papildu izmaksas 100% apmērā.

Kopiena 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
projektu budžetā var piešķirt subsīdijas 
atbilstoši ne vairāk kā 50% apmērā no to 
kopējām izmaksām. 

Pamatojums

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest. 100 % grants create incentives to misuse public funds. Placing public-
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sector bodies at an advantage is a breach of the European Union’s competition rules.

Grozījums Nr. 53
31. panta 3. punkta otrā daļa

Kopienas ieguldījums 1. punktā izklāstītajos 
pasākumos nepārsneidz tiešās izmaksas, kas 
ir obligātas vai atbilstošas, lai sasniegtu 
rīcības konkrētos mērķus.

Kopienas ieguldījums 1. punktā izklāstītajos 
pasākumos nepārsniedz 50% no tiešajām 
izmaksām, kas ir nepieciešamas vai 
atbilstošas, lai sasniegtu pasākuma 
konkrētos mērķus.

Pamatojums

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see Pamatojums to Amendment 34).

Grozījums Nr. 54
31. panta 4. punkta otrā daļa

Atbalstu tematikas darbībām nosaka 
attiecībā uz papildu attaisnotām izmaksām 
par tīkla koordinēšanu un īstenošanu. Ar 
Kopienas līdzdalību var segt šo pasākumu 
papildu attaisnotās izmaksas.

Atbalsts tematiskām darbībām sastāv no 
dotācijām ne vairāk kā 50% apmērā no
papildu attaisnotām izmaksām par tīkla 
koordinēšanu un īstenošanu. Ar Kopienas 
līdzdalību var segt šo pasākumu papildu 
attaisnotās izmaksas.

Pamatojums

Giving all grants a ceiling of 50 % will encourage correct implementation of the programme, 
out of self-interest (see Pamatojums to Amendment 34).

Grozījums Nr. 55
33. panta b) apakšpunkts

(b) tikšanās ar ekspertiem no valsts iestādēm 
un ieinteresētajām pusēm, konferences un 
citi notikumi;

b) tikšanās ar ekspertiem no valsts iestādēm 
ar mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjiem 
un citām ieinteresētajām pusēm, 
konferences un citi pasākumi;

Pamatojums

Only the active involvement of SMEs is likely to ensure that measures in the ICT domain are 
designed in a business-friendly way.

Grozījums Nr. 56
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36. pants

Darba programmā ir sīki izklāstīti mērķi un 
prioritātes, vajadzīgie pasākumi to 
īstenošanai, darbības grafiki, noteikti 
novērtējuma kritēriji un izpildes pasākumu 
izvēle saskaņā ar 26. pantā minētajiem 
mērķiem.

Darba programmā ir sīki izklāstīti mērķi un 
prioritātes, vajadzīgie pasākumi to 
īstenošanai, darbības grafiki, noteikti 
novērtējuma kritēriji un izpildes pasākumu 
izvēle saskaņā ar 26. pantā minētajiem 
mērķiem. Mērķus un prioritātes jādefinē tā, 
lai nodrošinātu iespēju pielāgoties 
turpmākajai attīstībai un jaunu prioritāšu 
izvirzīšanai. Noteikumi un kritēriji 
jāizstrādā kopīgi ar ieinteresētajām 
aprindām, un tiem jābūt pārredzamiem, 
skaidri saprotamiem un aptveramiem visām 
ieinteresētajām pusēm.

Pamatojums

Making the best possible use of the budget funds over the relatively long period of seven years 
can be ensured only by giving the programme a flexible shape. It must remain possible to 
reallocate the financial instruments to other purposes in the event of new developments. At the 
same time the criteria must be realistic and transparent to all interested parties and 
participants. This will facilitate effective and successful applications for, and subsequent use 
of, the instrument concerned.

Grozījums Nr. 57
III nodaļas virsraksts

Programma „Saprātīga enerģija Eiropai” Programma „Saprātīga pieeja enerģija”

Pamatojums

As this is a European framework programme there is no need to add the word ‘Europe’.

Grozījums Nr. 58
37. panta 2. punkta b) apakšpunkts

(b) veicināt jaunus un atjaunojamus 
enerģijas avotus un atbalstīt energoapgādi;

(b) veicināt jaunus un atjaunojamus 
enerģijas avotus un atbalstīt enerģijas 
dažādošanu, saglabājot esošos tīros 
enerģijas avotus;

Pamatojums

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.
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Grozījums Nr. 59
38. panta b) apakšpunkts

(b) palielināt dalībvalstīs investīcijas jaunās 
un produktīvās tehnoloģijās 
energoefektivitātes, atjaunojamu enerģijas 
resursu un energoapgādes jomās, tostarp 
transporta jomā, mazinot atšķirību starp 
jaunu tehnoloģiju sekmīgu demonstrējumu 
un to plaša mēroga efektīvu pārņemšanu 
tirgū, lai sasniegtu līdzsvaru starp valsts un 
privātā sektora investīcijām, sekmētu 
svarīgākās tehnoloģijas, samazinātu 
izmaksas, iegūtu tirgus pieredzi un sniegtu 
ieguldījumu finanšu un citu risku un šķēršļu 
samazināšanā, kas kavē šāda veida 
investīcijas;

b) palielināt dalībvalstīs investīcijas jaunās 
un produktīvās tehnoloģijās 
energoefektivitātes, atjaunojamu enerģijas 
resursu un enerģijas dažādošanas jomās, 
saglabājot esošos  tīros enerģijas avotus,
tostarp transporta jomā, mazinot atšķirību 
starp jaunu tehnoloģiju sekmīgu 
demonstrējumu un to plaša mēroga efektīvu 
pārņemšanu tirgū, lai sasniegtu līdzsvaru 
starp valsts un privātā sektora investīcijām,
sekmētu svarīgākās tehnoloģijas, samazinātu 
izmaksas, iegūtu tirgus pieredzi un sniegtu 
ieguldījumu finanšu un citu risku un šķēršļu 
samazināšanā, kas kavē šāda veida 
investīcijas;

Pamatojums

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Grozījums Nr. 60
40. panta a) apakšpunkts

(a) palielināt jaunus un atjaunojamus 
enerģijas avotus centralizētā un 
decentralizētā elektroenerģijas, siltuma 
ražošanā un atbalstīt enerģijas avotu 
diversifikācija, izņemot darbības, uz kurām 
attiecas 41. pants;

a) palielināt jaunus un atjaunojamus 
enerģijas avotus centralizētā un 
decentralizētā elektroenerģijas, siltuma 
ražošanā un atbalstīt enerģijas avotu 
diversifikāciju, saglabājot esošos  tīros 
enerģijas avotus, izņemot darbības, uz 
kurām attiecas 41. pants;

Pamatojums

Diversifying energy supplies reduces dependence on a single energy source. But when 
choosing the individual components of the energy mix, we should also take account of the 
energy sources that are already helping to attain the Kyoto targets and safeguarding energy 
supplies in the event of a shortfall in renewable energy sources.

Grozījums Nr. 61
43. panta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) tādu tīklu radīšana un finansiāla 
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atbalstīšana, kas ir izveidoti informācijas 
popularizēšanai un sniegšanai par 
novatorisku tehnoloģiju priekšrocībām 
enerģētikas nozarē, tādu kā  Enerģētikas 
tehnoloģiju organizācijas un veicināšanas 
(OPET) tīkls.

Pamatojums

The operation of appropriately organised networks will facilitate and make more effective the 
exchange of best practices and the dissemination of know-how relating to new, viable sources 
of energy.

Grozījums Nr. 62
45. pants

Darba programmā ir izklāstīti katras īpašas 
darbības un pasākumu noteikumi, lai 
īstenotu 37. pantā minētos mērķus, 
ieviešanas pasākumi, kā arī finansēšanas 
pasākumi un dalības noteikumi. Darba 
programmā noteikti atlases kritēriji atbilstoši 
programmas „Saprātīga enerģija Eiropai” 
mērķiem, un izklāstīti orientējoši grafiki 
darba programmas īstenošanai, jo īpaši 
attiecībā uz uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus saturu.

Darba programmā ir izklāstīti katras īpašas 
darbības un pasākumu noteikumi, lai 
īstenotu 37. pantā minētos mērķus, 
ieviešanas pasākumi, kā arī finansēšanas 
pasākumi un dalības noteikumi. Darba 
programmā noteikti atlases kritēriji atbilstoši 
programmas „Saprātīga pieeja enerģijai” 
mērķiem, un izklāstīti orientējoši grafiki 
darba programmas īstenošanai, jo īpaši 
attiecībā uz uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus saturu. Noteikumi, pasākumi 
un kritēriji jāizstrādā kopīgi ar 
ieinteresētajām aprindām, un tiem jābūt 
pārredzamiem, skaidri saprotamiem un 
aptveramiem visām ieinteresētajām pusēm.

Or. de

Pamatojums
Clear and transparent rules, measures and criteria will facilitate the submission of good-
quality and promising proposals by those concerned.

Grozījums Nr. 63
II pielikuma 2.C punkta GIF 1 daļa

GIF 1 investē riska kapitāla starpniekfondos, 
kas investē MVU ar darbības pieredzi līdz 
10 gadiem, parasti sākot no pirms-A (ieceres 
izveides) un A (sākumposma) posmiem un 
vajadzības gadījumā nodrošinot papildu 
investīcijas. Maksimālais kopējais 
investīciju apjoms riska kapitāla 

GIF 1 investē riska kapitāla starpniekfondos, 
kas investē MVU ar darbības pieredzi līdz 
10 gadiem, parasti sākot no pirms-A (ieceres 
izveides) un A (sākumposma) posmiem un 
vajadzības gadījumā nodrošinot papildu 
investīcijas. Maksimālais kopējais 
investīciju apjoms riska kapitāla
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starpniekfondos ir 25 % no attiecīgā fonda 
kopējā kapitāla vai līdz 50 % jauniem 
fondiem, kam var būt īpaši liela veicinošā 
nozīme konkrētas tehnoloģijas vai noteikta 
reģiona riska kapitāla tirgus attīstībā, kā arī 
saistībā ar biznesa eņģeļu investīciju 
instrumentiem. Maksimālais kopējais 
investīciju apjoms riska kapitāla 
starpniekfondos ir 50 % gadījumos, kad 
fonda investīcijas galvenokārt saistītas ar 
ekojauninājumu jomā aktīviem MVU.  
Vismaz 50 % no jebkurā fondā investētā 
kapitāla nodrošina ieguldītāji, kas darbojas 
normāliem tirgus nosacījumiem atbilstošos 
apstākļos (saskaņā ar „tirgus ekonomikas 
investētāju principu”) neatkarīgi no to 
investētāju tiesiskā statusa un īpašumtiesību 
struktūras, kuri nodrošina šo kapitāla daļu.  
Saistību apjoms atsevišķā fondā nepārsniedz 
EUR 30 miljonus. GIF1 var veikt 
līdzinvestīcijas ar EIF pašu resursiem vai 
resursiem saskaņā ar EIB pilnvarojumu, vai 
citiem EIF pārvaldītiem resursiem.

starpniekfondos ir 25 % no attiecīgā fonda 
kopējā kapitāla vai līdz 50 % jauniem 
fondiem, kam var būt īpaši liela veicinošā 
nozīme konkrētas tehnoloģijas vai noteikta 
reģiona riska kapitāla tirgus attīstībā, kā arī 
saistībā ar biznesa eņģeļu investīciju 
instrumentiem. Maksimālais kopējais 
investīciju apjoms riska kapitāla 
starpniekfondos ir 50 % gadījumos, kad 
fonda investīcijas galvenokārt saistītas ar 
ekojauninājumu jomā aktīviem MVU. 
Vismaz 50 % no jebkurā fondā investētā 
kapitāla nodrošina ieguldītāji, kas darbojas 
normāliem tirgus nosacījumiem atbilstošos 
apstākļos (saskaņā ar „tirgus ekonomikas 
investētāju principu”) neatkarīgi no to 
investētāju tiesiskā statusa un īpašumtiesību 
struktūras, kuri nodrošina šo kapitāla daļu. 
Turklāt jācenšas  iespējami vairāk iesaistīt 
privātos ieguldītājus. Saistību apjoms 
atsevišķā fondā nepārsniedz EUR 30 
miljonus. GIF1 var veikt līdzinvestīcijas ar 
EIF pašu resursiem vai resursiem saskaņā ar 
EIB pilnvarojumu, vai citiem EIF 
pārvaldītiem resursiem.

Pamatojums

Under MAP the use of the ETF Start-up Scheme, the forerunner to GIF1, proved 
unsatisfactory. The reason was a shortage of private investors, who have to provide the 
required 50 % of the capital. Consequently under CIP, unlike under MAP, opening up to 
public investors – as the Commission wording here proposes – should be trialled with the 
involvement of as many private investors as possible, so as to achieve better use of GIF1.

Grozījums Nr. 64
II pielikuma 3.C punkta 2. daļa

Atbalstāms ir finansējums materiālo un 
nemateriālo aktīvu iegādei, ieskaitot 
jauninājumu pasākumus, tehnoloģiju 
attīstībai, kā arī licenču iegādei.

Atbalstāms ir finansējums materiālo un 
nemateriālo aktīvu iegādei, ieskaitot 
jauninājumu pasākumus, tehnoloģiju 
attīstībai, uzsākot pārrobežu 
uzņēmējdarbību, kā arī licenču iegūšanai.

Pamatojums

The aim of internationalising small businesses should also be an explicit aim of the financial 
instruments. In business practice the funding of SMEs’ cross-border investment projects is 
often made difficult as specific additional risks of operating abroad cannot be shared by 
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SMEs.  Internationalising small businesses is a quintessentially EU task because of its cross-
border nature and as such should also be promoted financially – and not just by providing 
advisory services.

Grozījums Nr. 65
III pielikuma a punkta virsraksts

a. Informācijas, pieredzes apmaiņas un 
uzņēmumu sadarbības pakalpojumi

a. informācijas, uzlabojumu ierosināšanas
un uzņēmumu sadarbības pakalpojumi, 
(Eiropas Informācijas centru (EIC) līdz 
šim piedāvātie pakalpojumi );

Grozījums Nr. 66
III pielikums, a punkta, 7.a ievilkums (jauns)

– MVU atbalsts attiecībā uz pieeju publisko 
pasūtījumu līgumiem, kas izsludināti 
konkursam iesniegt piedāvājumus visā 
Eiropā.

Pamatojums

Supporting small businesses with access to public tender contracts in Europe opens up 
additional business opportunities for companies and promotes competition and use of the 
European single market.

Grozījums Nr. 67
III pielikuma c punkta 2. ievilkums

– palīdzība MVU konstatēt to vajadzības 
PTA jomā un rast partnerus ar līdzīgām 
vajadzībām šajā jomā;

– palīdzība MVU konstatēt to vajadzības 
PTA jomā un rast partnerus ar līdzīgām 
vajadzībām šajā jomā, kā arī palīdzība PTA 
pakalpojumu sniedzēju 
starpniecībā/meklēšanā;

Pamatojums

SMEs also need contractual assistance when seeking RTD service providers.
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