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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 53
Virsraksts

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par 
konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas izveidi (no 2007. līdz 
2013. gadam)

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par 
konkurētspējas un jauninājumu 
pamatprogrammas izveidi, kas īpaši 
paredzēta maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) (no 2007. līdz 
2013. gadam)

Or. fr

Pamatojums

Paskaidrojuma raksta 4 lappusē norādīts, ka “Uzņēmējdarbības un jauninājumu programmā 
tiks apvienotas darbības... Tā būs jo īpaši paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem ...” 
Tomēr juridiskajā dokumentā nav iekļauta šī svarīgā informācija, kas tomēr ir iekļauta 
daudzgadu programmas sadaļā.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 54
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 un jauninājumu jaudu, 
veicināt zināšanu sabiedrības attīstību, 
reaģēt uz demogrāfiskajām izmaiņām ES 
sabiedrībā un sekmēt ilgtspējīgu attīstību uz 
līdzsvarotas ekonomiskās izaugsmes bāzes. 

Or. en

Pamatojums

Pārāk bieži tiek aizmirsts viens no galvenajiem mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem un 
ekonomisko iespēju dzinējspēkiem, ja šo jautājumu pareizi risina.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 55
2. a apsvērums (jauns)

2a) Tā kā programma ir izstrādāta, 
pamatojoties uz pašreizējo programmu 
apvienojumu, labākās pieredzes interesēs 
šķiet ieteicams sekmēt, lai arī pārējie
atbalstītāji turpinātu „Saprātīgas 
enerģētikas izpildaģentūras”, kas 
nodibināta programmai „Saprātīga 
enerģija Eiropai”, labo pieredzi. 

Or. de

Pamatojums

MVU jābūt iespējai ātri un viegli iegūt ticamu informāciju.
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Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 56
3. a apsvērums (jauns)

3. a) Eiropas Mazo uzņēmumu hartā, ko 
Padome pieņēma 2000. gada 19. jūnijā 
Feirā, mazi uzņēmumi ir aprakstīti kā 
“Eiropas ekonomikas mugurkauls”. Šo 
uzņēmumu, tostarp amatniecības 
uzņēmumu, īpašā daba, prasības un cerības 
jāņem vērā efektīvāk valstu un Eiropas 
politikā. Šī iemesla dēļ pamatprogrammai 
arī jāmēģina īstenot Eiropas Mazo 
uzņēmumu hartu.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Mazo uzņēmumu hartā izklāstītas 10 prioritāras darbības, lai īpaši veicinātu 
iniciatīvas un jauninājumu garu. Eiropas Parlaments apstiprināja savu nodomu nodrošināt 
Hartas efektīvāku īstenošanu valstu un Kopienas likumdošanas izstrādes un ieviešanas
sagatavošanā attiecībā uz maziem uzņēmumiem. Tāpēc Konkurētspējas un jauninājumu 
programmai (KJP) ir jānodrošina Hartas izpilde.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 57
6. a apsvērums (jauns)

6. a) Pamatprogrammā ir jāņem vērā 
novērtējumu rezultāti saskaņā ar Eiropas 
Mazo uzņēmumu hartu un 
Uzņēmējdarbības rīcības plānu.

Or. sv

Pamatojums

Eiropas Mazo uzņēmumu hartā ir iekļauti desmit darbības virzieni, kurus dalībvalstis un 
Komisija katru gadu novērtē. Arī katrai valstij ir jāpaziņo par gūtajiem panākumiem. 
Pamatprogrammai jābalstās uz šiem rezultātam kopā ar Uzņēmējdarbības rīcības plānā 
noteiktajām prioritātēm. 
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Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 58
14. apsvērums

14) Neatkarīgi no tā, vai uzņēmumi darbojas 
rūpniecības vai pakalpojumu sniegšanas 
jomā, to izaugsme un konkurētspēja ir 
atkarīga no šo uzņēmumu gatavības ātri 
piemēroties pārmaiņām un izvērst savu 
potenciālu jauninājumu ieviešanā. Šis 
izaicinājums attiecas uz visu veidu 
uzņēmumiem, bet īpaši aktuāls tas ir 
mazākiem uzņēmumiem. Tādēļ ir jāizveido 
īpaša programma „Uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programma”.

14) Neatkarīgi no tā, vai uzņēmumi darbojas 
rūpniecības vai pakalpojumu sniegšanas 
jomā, to izaugsme un konkurētspēja ir 
atkarīga no šo uzņēmumu gatavības ātri 
piemēroties pārmaiņām un izvērst savu 
potenciālu jauninājumu ieviešanā. Šis 
izaicinājums attiecas uz visu veidu 
uzņēmumiem, bet īpaši aktuāls tas ir 
mazākiem uzņēmumiem, kuros ir jāveicina 
un jāsekmē uzņēmējdarbības attīstība un 
iniciatīvas gars, ņemot vērā to specifiskās 
īpašības. Tādēļ ir jāizveido īpaša programma 
„Uzņēmējdarbības un jauninājumu 
programma. 

Or. fr

Pamatojums

Uzņēmējdarbības attīstība ir svarīga, ja Lisabonas stratēģijai ir jābūt veiksmīgai. Tomēr 
pasākumi, kas jāveic, lai attīstītu un veicinātu jauninājumu un uzņēmējdarbības garu, nevar 
būt vienādi visiem uzņēmumiem, kuru lielums, daba un darbība lielā mērā atšķiras.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 59
14. a apsvērums (jauns)

14. a) Plašākā vārda nozīmē termins 
jauninājumi ietver tehnoloģiskos 
jauninājumus, lielu, vidēju un mazu 
tehnoloģisku uzņēmumu jaudas attīstīšanu
un darbības un pakalpojumu uzlabošanu, 
jo īpaši tas attiecas uz maziem un
mikrouzņēmumiem un to modernizāciju, 
lai sasniegtu sociālos mērķus un radītu 
darba vietas. Jāņem arī vērā šo uzņēmumu 
svarīgā loma pastāvošo tehnoloģiju 
pielāgošanā un izplatīšanā.

Or. fr
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Pamatojums

Mazi uzņēmumi, jo īpaši tie, kas saistīti ar preču ražošanu un apstrādi, un pakalpojumiem un 
kas rada turpmāku pievienoto vērtību, cenšas nodrošināt savu izaugsmi un palielināt 
konkurētspēju, piemērojot pastāvošās tehnoloģijas novatoriskā veidā un/vai modernizējot 
savas darba metodes. Tāpēc jauninājumu jēdziens ir jāpaplašina, lai labāk ņemtu vērā šo 
uzņēmumu specifiskās īpašības, jo īpaši nosacījumus ražības palielināšanai un spējas radīt 
darba vietas.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Grozījums Nr. 60
16. apsvērums

16) Padomei un Eiropas Parlamentam 
adresētajā Komisijas paziņojumā 
„Tehnoloģiju veicināšana ilgtspējīgai 
attīstībai: Eiropas Savienības rīcības plāns 
vides tehnoloģiju jomā” ir teikts, ka 
Kopienas programmām ir jāatbalsta attīstība 
un vides tehnoloģiju ieviešana, un pausts 
priekšlikums mobilizēt finanšu instrumentus, 
lai kopīgi uzņemtos ar investīcijām vides 
tehnoloģijās saistītos riskus. 

16) Padomei un Eiropas Parlamentam 
adresētajā Komisijas paziņojumā 
„Tehnoloģiju veicināšana ilgtspējīgai 
attīstībai: Eiropas Savienības rīcības plāns 
vides tehnoloģiju jomā” ir teikts, ka 
Kopienas programmām ir jāatbalsta attīstība 
un vides tehnoloģiju ieviešana, un pausts 
priekšlikums mobilizēt finanšu instrumentus, 
lai kopīgi uzņemtos ar investīcijām vides 
tehnoloģijās saistīto risku. Tāpēc 
pamatprogramma sekmēs vides tehnoloģiju 
ieviešanu ar izmēģinājumprojektu un 
projektu ieviešanai tirgū palīdzību, veicinot 
brīvprātīgu pieeju tādās jomās kā vides 
pārvaldība un tīklu veidošana ar svarīgiem 
dalībniekiem. Tā atbalstīs uzņēmumu 
jauninājumus vides jomā, veicot 
līdzinvestīcijas riska kapitāla fondos. Tā arī 
uzlabos visu svarīgo ieinteresēto pušu, īpaši 
to pušu, kuras ir finanšu kopienā, 
zināšanas par jauninājumu vides jomā 
ekonomiskajām iespējām. Komisija un 
dalībvalstis nodrošinās pietiekamu 
daudzumu vides jomas jauninājumu
ekspertu iecelšanu vadības komitejās, kurās 
apspriež un izlemj šādus jautājumus.

Or. en
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Pamatojums

Mums jāievieš skaidrība jautājumā par to, kā pamatprogramma risinās vides jomas 
jauninājumu jautājumus, un par to, ko tieši jauninājumi vides jomā iekļaus. Viens no 
vissvarīgākajiem jautājumiem, lai nodrošinātu to, ka vides jomas jauninājumiem tiek 
pievērsta pietiekama uzmanība, ir tas, ka vides jomas jauninājumu ekspertiem ir jābūt 
pietiekami pārstāvētiem atbilstošajās darba komitejās.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 61
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. Īpaša uzmanība 
jāpievērš sieviešu uzņēmēju, jaunu 
uzņēmēju un to uzņēmēju atbalstīšanai, 
kuru izcelsme nav Eiropā, jo šīm grupām 
bieži ir grūtāk gūt piekļuvi riska kapitālam.

Or. sv

Pamatojums

Sievietēm uzņēmējām, jauniem uzņēmējiem un uzņēmējiem, kuru izcelsme nav Eiropā, bieži ir 
lielas grūtības gūt piekļuvi riska kapitālam. Ja Eiropai ir jāsasniedz Lisabonas stratēģijas 
mērķi, ikvienam ir jābūt iespējai attīstīt uzņēmējdarbību un radošo potenciālu.. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 62
20. a apsvērums (jauns)

20. a) Zināšanas un zinātību, kurus var 



AM\593717LV.doc 7/104 PE 367.642v01-00

 Ārējias tulkojums LV

tieši pārvērst jaunos komerciālos 
produktos, var piedāvāt MVU bez maksas 
ar valsts vai reģionālās “zināšanu 
dokumentu” MVU sistēmas palīdzību, 
tādējādi veicinot MVU spējas ieviest
jauninājumu . Lai atbalstītu zināšanu 
izplatīšanu, varētu izrādīties, ka “zināšanu 
dokumentu” MVU sistēmas piemērošana, 
kuru finansē dalībvalstu līmenī, ir noderīgs 
instruments. “Zināšanu dokumenti" var 
gūt labumu no ES finansējuma, proti, 
saskaņā ar pamatprogrammu pētniecības 
un tehnoloģiju attīstības pasākumiem un 
struktūrfondiem (saskaņā ar mērķi 
„Reģionālā konkurētspēja un 
nodarbinātība").

Or. en

Pamatojums

Zināšanu dokumentu sistēma MVU ievieš jaunu atbalsta mehānismu MVU, izmantojot jau 
pastāvošās zināšanas un pielietojot tās jauninājumu ieviešanā, samazinot “zināšanu plaisu”
ES rūpniecības nozarēm un uzņēmējdarbībai. Var izrādīties, ka tas ir ļoti noderīgs 
mehānisms, kas jāfinansē, piemēram, no Septītās pamatprogrammas vai struktūrfondu 
līdzekļiem, šādi papildinot KJP mērķus.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 63
21. apsvērums

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

21) Kopienai jāizveido stabila analītiskā 
bāze, lai konsolidētu lēmumu pieņemšanu 
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. Kopienai arī jānodrošina 
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definīcijas pieņemšana Eiropas līmenī 
attiecībā uz jauniem novatoriskiem 
uzņēmumiem un jauniem reģistrētiem 
uzņēmumiem, kas kalpotu kā vispārējas 
atsauces modelis tām dalībvalstīm, kas 
vēlas nodibināt labvēlīgu fiskālo režīmu 
MVU. 

Or. en

Pamatojums

Labvēlīgs fiskālais režīms, kā aprakstīts “Jauna novatoriska uzņēmuma” un “Jauna 
reģistrēta uzņēmuma” definīcijās, kurās iekļauti nodokļu samazinājumi un sociālo izmaksu 
attaisnojumi, ir faktors, kas veicinās investīcijas MVU. Nodokļu jautājumus būtībā regulē 
valsts līmenī, bet konkurētspējas stratēģiju vispārējā attīstība rada vajadzību pēc kopēja 
atsauces modeļa, kuru varētu īstenot dalībvalstis, kas vēlas radīt nodokļu stimulu jaunu 
uzņēmumu dibināšanai.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 64
21. apsvērums

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

21) Kopienai jāizveido stabila analītiskā 
bāze, lai konsolidētu lēmumu pieņemšanu 
mikrouzņēmumu, MVU, uzņēmējdarbības, 
jauninājumu un konkurētspējas jomā 
rūpniecības nozarēs. Šāda bāze piešķirtu 
pievienoto vērtību informācijai, kas par šiem 
jautājumiem pieejama valsts līmenī. Šī 
informācija par situāciju mikrouzņēmumos 
un MVU jāņem vērā un jāapspriež 
Padomes pavasara augstākā līmeņa 
sanāksmēs saistībā ar ziņojumiem par 
Lisabonas procesu. 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. 

Or. sv
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Pamatojums

ES rīcībā jābūt būtiskiem datiem un salīdzinošai informācijai par mikrouzņēmumiem un 
MVU. Tad šī informācija jāapspriež augstākajā politiskajā līmenī Padomes pavasara 
sanāksmēs saistībā ar ziņojumiem par Lisabonas procesu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 65
21. a apsvērums (jauns)

21. a) Kopienas uzņēmējdarbības pārskatos 
ir nepietiekami novērtēta mazu un 
mikrouzņēmumu nozīme un to dažādās 
sastāvdaļas. Ir maz zināms par šo 
uzņēmumu situāciju un lomu, neskatoties 
uz to, ka tie veido gandrīz 98 % no Eiropas 
Savienības rūpnieciskā sastāva. Tāpēc ir 
vajadzīgi šo uzņēmumu ekonomiskie un 
statistiskie pārskati un analīze, jo īpaši 
amatniecības nozarē.

Or. fr

Pamatojums

Kamēr pastāv definīcija attiecībā uz maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, kas veido 
līdz 98 % uzņēmumu, kuri nodibināti Savienībā, pastāvošie Kopienas pārskati nav pietiekami 
visaptveroši. Tāpēc jāveic pasākumi statistiskās un ekonomiskās informācijas uzlabošanai 
attiecībā uz maziem un amatniecības uzņēmumiem, lai, cik vien pareizi iespējams, īstenotu 
tiem paredzētās Kopienas rīcības programmas.
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Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 66
22. a apsvērums (jauns)

22. a) Saskaņā ar Oslo rokasgrāmatas trešo
izdevumu (OECD/Eurostat, 2005. gada 
novembris), "jauninājums" ir jauna vai 
būtiski uzlabota produkta (preces vai 
pakalpojuma), procesa, jaunas tirgdarbības 
metodes vai jaunas organizatoriskas 
metodes uzņēmuma pieredzē, darba vietas 
organizācijā vai ārējās attiecībās ieviešana. 
"Novatoriskas darbības" ir visi zinātniskie, 
tehnoloģiskie, organizatoriskie, finanšu un 
komerciālie pasākumi, kas faktiski izraisa 
vai ir plānoti, lai izraisītu jauninājumu 
ieviešanu. Dažas novatoriskas darbības 
pašas par sevi ir jauninājumi, citas nav 
jaunas darbības, bet ir vajadzīgas 
jauninājumu ieviešanai. Novatoriskas 
darbības arī iekļauj pētniecību un attīstību, 
kas nav tieši saistīta ar specifiska 
jauninājuma attīstību. Tātad 
pamatprogrammā ir jāiekļauj jauninājumi 
visās nozarēs, un tai jākoncentrējas uz 
jauninājumiem visos vērtību ķēdes posmos: 
ražošanā, sadalē, tirgdarbībā, vadībā, 
cilvēkresursos utt. Pamatprogrammā ir arī 
jāiekļauj jauninājumi iestādēs, kas ietver 
jauninājumus attiecībā uz līdzekļiem, 
metodēm, modeļiem un stratēģijām, kuras 
izmanto jauninājumu vadībai.

Or. en

Pamatojums

Oslo rokasgrāmatā ir OECD/ES pamatnostādnes jauninājumu informācijas vākšanai un 
interpretēšanai. Rokasgrāmatu nesen pārskatīja, un trešo izdevumu laida klajā 2005. gada 
novembrī. Rokasgrāmatā paskaidrots jauninājuma jēdziens, un, tā kā jauninājuma definīcijai 
KJP ir jābūt saskaņā ar jaunāko jauninājuma jēdziena aprakstu, Oslo rokasgrāmata ir 
acīmredzams šādu definīciju avots.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 67
23. apsvērums

23) Zināšanu nodošanas un zināšanu 
apgūšanas tirgus ļoti bieži ir nepārskatāms, 
un informācijas trūkums vai nespēja veidot 
sakarus rada tirgus barjeras. Uzņēmumi 
sastopas ar grūtībām, arī integrējot tādas 
tehnoloģijas, kas neietilpst šo uzņēmumu 
parastajā darbības jomā, un cenšoties iegūt 
jaunu veidu iemaņas. Jauninājumiem var būt 
augsti finansiālie riski, rentabilitāte var būt 
novēlota saistībā ar attīstības sarežģījumiem 
un panākumi vai, attiecīgi, neveiksme var 
izraisīt atšķirības uzņēmuma nodokļos. 
Dažkārt trūkst prasmju, kas vajadzīgas, lai 
apgūtu visas piedāvātās iespējas. 
Institucionāli vai normatīvi šķēršļi var 
aizkavēt vai iedragāt jaunu tirgu rašanos un 
piekļuvi šādiem tirgiem. Turklāt lēmums par 
labu jauninājumiem vai pret tiem var būt 
atkarīgs no ekonomiskās konjunktūras. 

23) Zināšanu nodošanas un zināšanu 
apgūšanas tirgus ļoti bieži ir nepārskatāms, 
un informācijas trūkums vai nespēja veidot 
sakarus rada tirgus barjeras. Uzņēmumi 
sastopas ar grūtībām, arī integrējot tādas 
tehnoloģijas, kas neietilpst šo uzņēmumu 
parastajā darbības jomā, un cenšoties iegūt 
jaunu veidu iemaņas. Jauninājumiem var būt 
augsti finansiālie riski, rentabilitāte var būt 
novēlota saistībā ar attīstības sarežģījumiem 
un panākumi vai, attiecīgi, neveiksme var 
izraisīt atšķirības uzņēmuma nodokļos. 
Dažkārt trūkst prasmju, kas vajadzīgas, lai 
apgūtu visas piedāvātās iespējas. 
Institucionāli vai normatīvi šķēršļi var 
aizkavēt vai iedragāt jaunu tirgu rašanos un 
piekļuvi šādiem tirgiem. Bankrota likumi 
var izraisīt spēcīgu motivācijas zudumu un
nevēlēšanos uzņemties ar uzņēmējdarbību
saistītu risku aiz bailēm no bankrota. 
Turklāt lēmums par labu jauninājumiem vai 
pret tiem var būt atkarīgs no ekonomiskās 
konjunktūras.

Or. en

Pamatojums

Bankrota likumi var būt smags reglamentējošs slogs, uzņemoties ar uzņēmējdarbību saistīto 
risku, un tādējādi traucēklis mazu novatorisku firmu izveidei.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 68
25. a apsvērums (jauns)

25. a) Atsevišķas specializētas Kopienas
Jauninājumu aģentūras nodibināšana 
varētu izrādīties par efektīvu papildu
mehānismu jauninājumu atbalstam ES.
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Or. en

Pamatojums

Jauninājumi ir galvenais konkurētspējas virzītājspēks. Tomēr bez ierosinātajiem pasākumiem 
pašreizējā lēmumā ir vajadzīgs papildu mehānisms Eiropas līmenī, lai koordinētu atbilstošo 
politiku ES un atbalstītu novatorismu. Šķiet, ka ir vajadzīga uzticama Eiropas jauninājumu 
aģentūra ar speciālistu štatu, kas varēs novērtēt situāciju ES šajā ziņā un ieteikt vajadzīgos 
pasākumus neatkarīgi un, iespējams, papildus politikai, ko veicina Komisija, saglabājot 
operatīvo saikni ar Komisiju.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 69
28. a apsvērums (jauns)

28. a) Sadarbspējai ir primārā nozīme 
informācijas sabiedrības attīstībā.

Or. en

Pamatojums

Sadarbspēja ir atslēga uz novatoriskas informācijas sabiedrības panākumiem; sadarbspējas
nozīmi ilustrē, piemēram, Eiropas Sadarbspējas pamatprogrammas Viseiropas e-pārvaldības 
pakalpojumu jomā pieņemšana (http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) un tajā 
iekļautās atklātu standartu definīcijas.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 70
34. apsvērums

34) Dabas resursos, kuru apdomīgu un 
racionālu izmantošanu paredz Līguma 
174. pants, līdztekus atjaunojamiem 
enerģijas avotiem ietilpst arī nafta, 
dabasgāze un cietais kurināmais, kas ir ne 
tikai galvenie enerģijas avoti, bet arī 
galvenie oglekļa dioksīda emisiju avoti. 

34) Dabas resursos, kuru apdomīgu un 
racionālu izmantošanu paredz Līguma 
174. pants, līdztekus dažiem atjaunojamiem 
enerģijas avotiem ietilpst arī nafta, 
dabasgāze un cietais kurināmais, kas ir ne 
tikai galvenie primārie enerģijas avoti, bet 
arī galvenie antropogēnā oglekļa dioksīda 
emisiju avoti. 

Or. en
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Pamatojums

Ne visi dabas resursi, kas minēti Līguma 174. pantā, ir atjaunojamās enerģijas avoti un 
otrādi. Piemēram, saules enerģija – noteikti atjaunojamās enerģijas avots – nav dabas 
resurss 174. panta nozīmē. Ūdens – noteikti dabas resurss - ir atjaunojamās enerģijas resurss 
hidroelektroenerģijai.
CO2 emisija no biotiskiem avotiem ir daudz lielāka nekā antropogēnā emisija. Antropogēnā 
emisija notiek galvenokārt ogļūdeņraža, ogļu un citu cieto kurināmo sadegšanas rezultātā. 

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 71
34. a apsvērums (jauns)

34. a) Enerģijas krājumu dažādība 
samazina atkarību no viena enerģijas 
avota. Izvēloties enerģijas kombinācijas
atsevišķas sastāvdaļas, tomēr jāņem vērā tie 
enerģijas avoti, kuri jau sekmē Kioto mērķu 
sasniegšanu un nodrošina enerģijas 
krājumus atjaunojamās enerģijas avotu 
bojājumu gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā pieejamā enerģija.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 72
35. apsvērums

35) Zaļajā grāmatā „Pretī drošas enerģijas 
apgādes stratēģijai Eiropā”1 ir konstatēts, ka 
Eiropas Savienība kļūst arvien atkarīgāka no 
ārējiem enerģijas avotiem un ka tās atkarība 
tuvāko 20 – 30 gadu laikā varētu pieaugt par 
70 %. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem 
Zaļā grāmata uzsvēra nepieciešamību ar 
skaidru darbību atkārtoti līdzsvarot piegādes 

35) Zaļajā grāmatā „Pretī drošas enerģijas 
apgādes stratēģijai Eiropā”2 ir konstatēts, ka 
Eiropas Savienība kļūst arvien atkarīgāka no 
ārējiem enerģijas avotiem un ka tās atkarība 
tuvāko 20 – 30 gadu laikā varētu pieaugt par 
70 %. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem 
Zaļā grāmata uzsvēra nepieciešamību ar 
skaidru darbību atkārtoti līdzsvarot piegādes

  
1 KOM (2000) 769 galīgais, 29.11.2000.
2 KOM (2000) 769 galīgais, 29.11.2000.
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un pieprasījuma politiku un ierosināja 
ieviest labāk pārvaldītu un videi draudzīgāku 
patēriņu, jo īpaši transporta un celtniecības 
nozarēs. Saskaņā ar šo Zaļo grāmatu 
prioritāte ir jāpiešķir jaunu un atjaunojamu 
enerģijas avotu attīstīšanai, lai stātos pretī 
globālās sasilšanas izaicinājumam un lai 
sasniegtu ar iepriekšējiem rīcības plāniem un 
rezolūcijām jau agrāk izvirzīto mērķi –
panākt, lai līdz 2010. gadam 12 % no bruto 
iekšējā patēriņa tiktu izmantota enerģija, kas 
iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem. 

un pieprasījuma politiku un ierosināja 
ieviest labāk pārvaldītu un videi draudzīgāku 
patēriņu, jo īpaši transporta un celtniecības 
nozarēs. Saskaņā ar šo Zaļo grāmatu 
prioritāte ir jāpiešķir jaunu un atjaunojamu 
enerģijas avotu attīstīšanai, lai stātos pretī 
globālās sasilšanas izaicinājumam un lai 
sasniegtu ar iepriekšējiem rīcības plāniem un 
rezolūcijām jau agrāk izvirzīto mērķi –
panākt, lai līdz 2010. gadam 12 % no bruto 
iekšējā patēriņa tiktu izmantota enerģija, kas 
iegūta no atjaunojamiem enerģijas avotiem. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Grozījums Nr. 73
40. a apsvērums (jauns)

40. a) Šai specifiskajai programmai ir 
jāsekmē vispārēju mērķu sasniegšana 
attiecībā uz enerģijas dažādību un piegādes 
drošību un jāveicina ES uzņēmumu 
konkurētspēja, jo īpaši MVU, aizsargājot 
vidi un izpildot starptautiskās saistības šajā 
jomā. Enerģijas efektivitātes uzlabošanas 
pasākumi šajā specifiskajā programmā arī 
tiks virzīti uz tehnoloģiskiem uzlabojumiem 
ražošanas procesos, kā arī tiks ierosināti 
efektivitātes ieguvumi ar uzlabotas 
transporta plūsmu vadības palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Šajā apsvērumā uzsvērts, ka ar šīs specifiskās programmas palīdzību var sagaidīt efektivitātes 
guvumus, kā arī šī programma sniedz ieskatu tehnoloģijas izmaiņās un transporta apgādes 
optimizācijā.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 74
42. apsvērums

42) Atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
energoefektivitātei ir ne tikai pozitīva 
ietekme uz vidi, bet tie ir arī nozares, kam 
raksturīga visstraujākā izaugsme un kuros ir 
vislielākais jaunizveidoto darbvietu skaits. 
Eiropas atjaunojamās enerģijas nozare ir 
visjaudīgākā pasaulē attiecībā uz tādas 
elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām, ko 
iegūst, izmantojot atjaunojamus enerģijas 
avotus. Šādas tehnoloģijas sekmē 
ekonomisko un sociālo kohēziju un ļauj 
izvairīties no resursu izšķērdēšanas. 

42) Atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
energoefektivitātei ir ne tikai pozitīva 
ietekme uz vidi, bet tie ir arī nozares, kam 
raksturīga visstraujākā izaugsme un kuros ir 
vislielākais jaunizveidoto darbvietu skaits. 
Eiropas atjaunojamās enerģijas nozare ir 
visjaudīgākā pasaulē attiecībā uz tādas 
elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijām, ko 
iegūst, izmantojot atjaunojamus enerģijas 
avotus. Šādas tehnoloģijas sekmē 
ekonomisko un sociālo kohēziju un ļauj 
izvairīties no resursu izšķērdēšanas. 
Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir
svarīgas turpmākie ieguldījumi un 
tehnoloģiskā attīstība atjaunojamās 
enerģijas nozarē. 

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pieaugošo enerģijas patēriņu, vissvarīgāk ir pieprasīt turpmākos ieguldījumus
šajā jomā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus atjaunojamās enerģijas nozarē, kā arī lai saglabātu
Eiropas atjaunojamās enerģijas rūpniecības vadošo lomu.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Grozījums Nr. 75
45.apsvērums

45) Ar Lēmumu 1230/2003/EK izveidotās 
programmas starptautiskā dimensija 
(„COOPENER”) ir jāturpina jaunajos 
Kopienas ārējā atbalsta instrumentos. 

45) Ar Lēmumu 1230/2003/EK izveidotās 
programmas starptautiskā dimensija 
(„COOPENER”) ir jāturpina jaunajos 
Kopienas ārējā atbalsta instrumentos kā daļa 
no tematiskās programmas vides un dabas 
resursu, tostarp enerģijas, ilgtspējīgai 
pārvaldībai. Tomēr ir jāsaglabā cieša 
saikne starp tematiskās programmas 
būtisko daļu un specifisko programmu 
„Saprātīga enerģija Eiropai", lai izmantotu 
speciālās zināšanas, kuras ir Saprātīgas
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enerģijas Eiropai Izpildaģentūrai, un lai 
palīdzētu MVU izmantot saprātīgas 
enerģijas potenciālos tirgus, kas pastāv 
ārpus Eiropas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 76
47. a apsvērums (jauns)

47. a) Pamatprogrammai jādarbojas 
saskaņā ar subsidiaritātes principu ar 
atbilstošu reģionālu organizāciju 
starpniecību, lai stiprinātu MVU 
konkurētspēju un novatorismu, vēlams, 
vietējā un reģionālā līmenī.

Or. en

Pamatojums

Reģionu sociāli ekonomiskās kohēzijas palielināšanās galvenokārt ir atkarīga no to vietējo 
MVU konkurētspējas un novatorisma līmeņa.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 77
49. a apsvērums (jauns)

49. a) Lai nodrošinātu visas 
pamatprogrammas konsekventu 
īstenošanu, konkurētspējas un 
jauninājumu augsta līmeņa konsultatīvai 
padomei ir jākonsultē Komisija.

Or. en

Pamatojums

KJP un starp KJP un citām Kopienas programmām ir jānodrošina sinerģija.

Lai to paveiktu un lai integrētu Oslo rokasgrāmatu (OECD/Eurostat, 2005. gada novembris), 
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programmas vispārējas kvalitātes vadīšanai ir noderīgas ekspertu grupas speciālās zināšanas 
darba programmu izstrādē.

Oslo rokasgrāmata paskaidro novatorisma jēdzienu, un šo rokasgrāmatu nesen pārstrādāja. 
Tā kā jauninājuma definīcijai KJP ir jābūt saskaņā ar jauninājuma jēdziena visjaunākajām 
specifikācijām, Oslo rokasgrāmata ir šādu definīciju nepārprotams avots.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 78
49. a apsvērums (jauns)

49. a) Lai nodrošinātu visas 
pamatprogrammas konsekventu 
īstenošanu, konkurētspējas un 
jauninājumu augsta līmeņa konsultatīvai 
padomei ir jākonsultē Komisija. 

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai sadalītu programmu trīs pilnībā atšķirīgās apakšprogrammās, mums ir 
jānodrošina tās saskaņotība ar efektīvas sinerģijas palīdzību un trīs apakšprogrammu 
savstarpēju koordinēšanu. Augsta līmeņa ekspertu grupa var to panākt ar padomu, kuru tā 
var piedāvāt, un tas arī attiecināms uz gada programmām. Vēl svarīgāk ir tas, ka KJP gūs 
labumu no šādas grupas dalībnieku pieredzes un speciālajām zināšanām. Turklāt Komisijas 
priekšlikumā trūkst ieinteresēto pušu apspriešanās un līdzdalības īstenošanas procesā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 79
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 sekmēs pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības rezultātu novatorisku
komercializāciju. Ir jānodrošina, lai 
nerastos finanšu neatbilstība starp 
pētniecību, attīstību un jauninājumiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir ļoti svarīgi noskaidrot īstenošanas jomu starp KJP un Septīto pamatprogrammu, lai 
izvairītos no jebkādām nesaskaņām pētniecības-jauninājumu procesā.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 80
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 tai izteikti jāatbalsta 
uzņēmumu pētniecības un attīstības darba 
rezultātu novatorisks pielietojums.

Or. es

Pamatojums

Pastāv ļoti būtiska vajadzība sekmēt tehnoloģiju pārvietošanu un likvidēt pastāvošo 
neatbilstību starp pētniecību un komerciālo pielietojumu Eiropā.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 81
2. panta 1. punkta a) daļa

a) sekmēt uzņēmumu un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju;

a) sekmēt uzņēmumu un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) un 
mikrouzņēmumu konkurētspēju;

Or. es

Pamatojums

Tā kā termins „mikrouzņēmums” ir iekļauts MVU definīcijā, KJP ir jāuzsver šī termina 
nozīme Eiropas ekonomikā.



AM\593717LV.doc 19/104 PE 367.642v01-00

 Ārējias tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 82
2. panta 1. punkta a) daļa

a) sekmēt uzņēmumu un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju;

a) sekmēt uzņēmumu un jo īpaši mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju,
īpašu uzmanību pievēršot maziem un 
amatniecības uzņēmumiem;

Or. fr

Pamatojums

Mazi uzņēmumi veido aptuveni 98 % no Eiropas Savienības rūpniecības apjoma, radot 
aptuveni 50 % darba vietu. Maziem un, jo īpaši amatniecības uzņēmumiem ir specifisks 
raksturs, vajadzības un vēlmes. 

Tātad KJP ir jāpievērš īpaša uzmanība šiem uzņēmumiem, lai izstrādātu veicamos 
pasākumus, kuri apmierinātu to specifiskās prasības. 

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 83
2. panta 1. punkta b) daļa

b) veicināt jauninājumus, tostarp 
ekojauninājumus;

b) veicināt jauninājumus, tostarp 
ekojauninājumus un jauninājumus ES 
drošības spēju uzlabošanai;

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā drošības vidē notikušās pārmaiņas, KJP programmai ir jāpapildina Eiropas 
Drošības pētniecības programma, paātrinot to jauninājumu sekmēšanu, kas uzlabo ES un tās 
pilsoņu drošību.

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 84
2. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)

b. a) sekmēt pētniecības un attīstības 
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rezultātu novatorisku komerciālu 
ieviešanu, tostarp stadiju starp pētniecību 
un pielietošanu un tirgdarbību, kas seko 
pirmskonkurētspējas attīstības pabeigšanai;

Or. de

Pamatojums

Pētniecības un attīstības rezultātu pārvēršana komerciālos ražošanas procesos un tirgus 
precēs ir izšķiroša novatoriskā potenciāla izmantošanā. Īpaši svarīgi ir novērst neatbilstību 
starp pētniecību un novatorismu. Tāpēc ir svarīgi, lai nepastāvētu tehniskas nesaskaņas 
attiecībā uz subsidēšanas tiesībām. Stadija starp pētniecību un pielietojumu nav nezināms
laukums, un to neierobežo pirmsstarta fāze.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 85
2. panta 1. punkta c) daļa

c) paātrināt konkurētspējīgas, novatoriskas 
un atvērtas informācijas sabiedrības 
attīstību;

c) paātrināt ilgtspējīgas, konkurētspējīgas, 
novatoriskas un atvērtas informācijas 
sabiedrības attīstību;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līgumu visās ES programmās ir jāņem vērā ilgtspējības aspekts. Ilgtspējība ir arī 
Lisabonas darba kārtības mērķis.
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 86
2. panta 1. punkta d a) daļa (jauna)

d. a) uzsākt programmu, kas īpaši 
paredzēta maziem uzņēmumiem, lai 
veicinātu tās īstenošanu Kopienā, desmit 
rīcības virzienos valsts un reģionālajā 
līmenī, kā tas izklāstīts Eiropas Mazo 
uzņēmumu hartā.

Or. fr

Pamatojums

Pastāv mikrouzņēmumu un mazu uzņēmumu oficiāla definīcija – tā aptver 98 % no 
Eiropas uzņēmumiem. Tas rada iespēju noteikt piemērotu politiku. Beidzot efektīvi 
jāīsteno desmit ieteikumi, kas iekļauti Eiropas Mazo uzņēmumu hartā. Paskaidrojuma 
raksta 5. lappusē norādīts, ka “tā (programma) būs svarīgs … instruments Kopienas 
līmeņa atbalsta nodrošināšanai dalībvalstu rīcībai saskaņā ar Eiropas Mazo uzņēmumu 
hartu”. Grozījumā iekļauts šis labais nodoms juridiska teksta veidā. Turklāt Komisija 
pārāk bieži aizmirst, ka tā ir arī atbildīga par hartas īstenošanu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 87
2. panta 1. punkta d a) daļa (jauna)

d. a) sekmēt attiecību uzlabošanu starp 
pastāvošajām informācijas iestādēm (ES, 
valsts vai reģionālajām, t.i., EIC—Eiropas 
informācijas centriem), kuras var apgādāt 
MVU, rūpniecību un kompetentas iestādes 
ar visu vajadzīgo informāciju par šo 
pamatprogrammu, Septīto programmu 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
pasākumiem un struktūrfondiem.

Or. en

Pamatojums

Pastāvošajām informācijas iestādēm ir jāsaņem ieteikumi un informācija, lai tās varētu 
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kalpot MVU, rūpniecībai un kompetentām iestādēm un varētu to darīt tā, lai fondi cits citu 
papildinātu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 88
2. panta 2. a punkts (jauns)

2.a Pamatprogrammas mērķu īstenošanu 
koordinē horizontālā vadības komiteja, kas 
sastāv no EIPC (Eiropas Integrācijas 
padome), ICTC (Informācijas un 
komunikāciju) un IEEC (Saprātīga 
enerģija Eiropai) komiteju pārstāvjiem; un
ir nodibināta saskaņā ar 46. pantu. 

Or. en

Pamatojums

Bez trim vadības komitejām katrai KJP specifiskajai programmai, koordinējoša iestāde, kas 
pārrauga atbilstību KJP horizontālajiem mērķiem, ir noderīgs instruments.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 89
4. panta d) daļa

d) citas trešās valstis gadījumos, kad 
nolīgumi to atļauj.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Programmas paplašināšana, iekļaujot tajā visu pasauli, radītu pārmērīgas grūtības šīs 
programmas finanšu aspektam un nozīmētu, ka tā nevarētu veikt steidzamus uzdevumus.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 90
5. panta 1. punkta 1. apakšpunkts
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1. Komisija saskaņā ar minētu 46. panta 
2. punktā procedūru pieņem ikgadējās darba 
programmas īpašām programmām.

1. Komisija saskaņā ar 46. panta 2. punktā
minētu procedūru pieņem ikgadējās darba 
programmas īpašām programmām, ņemot 
vērā vajadzību piemēroties turpmākai 
attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Pamatprogrammai jāpiešķir vajadzīgā elastība.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 91
6. panta virsraksts

Izpildes pasākumu veids Pamatprogrammas vispārējie izpildes 
pasākumi

Or. en

Pamatojums

Mums vajadzīga skaidrība, konkrēti nosakot, ka ir pieejami visu apakšprogrammu vispārējie
izpildes instrumenti.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 92
6. panta 1. punkta ievaddaļa 

1. Darba programmu izpildes pasākumi ir 
šādi:

1. Gada darba programmās konkrēti 
norādīti atbilstoši izpildes pasākumi katrai 
no trīs specifiskajām programmām. Izpildes 
pasākumi, kas sīkāk aprakstīti II virsraksta 
I, II un III nodaļas 2. iedaļā, ir norādoši 
katrai specifiskajai programmai, bet tos var 
izmantot visām trim specifiskajām 
programmām. Vispārējie izpildes 
pasākumi, kas ir kopīgi visām trim
specifiskajām programmām, cita starpā, 
ietver:

Or. en
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Pamatojums

Mums vajadzīga skaidrība, konkrēti nosakot, ka ir pieejami visu apakšprogrammu vispārējie
izpildes instrumenti.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 93
6. panta 1. punkta b) daļa

b) sadarbības tīkli, kas apvieno dažādas 
ieinteresētās puses;

b) sadarbības tīkli, kas apvieno dažādas 
ieinteresētās puses, jo īpaši Eiropas 
Informācijas centru sadarbības tīkls 
Eiropas Savienībā;

Or. de

Pamatojums

Eiropas Informācijas centra sadarbības tīklam jau ir pieredze šajā jomā, un tāpēc tas var 
piedāvāt palīdzību MVU. 

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 94
6. panta 1. punkta c) daļa

c) izmēģinājuma projekti, projekti jaunu 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū un citi pasākumi, 
lai atbalstītu jauninājumu izmantošanu;

c) izmēģinājuma projekti, projekti jaunu 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū un citi pasākumi, 
lai atbalstītu jauninājumu izmantošanu un 
MVU jauninājumu potenciāla īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver MVU guvums no zināšanu potenciāliem (piemēram, universitātēm, citām Kopienas 
programmām un valsts vai starptautiskajām pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
programmām) un MVU jauninājumu potenciāla īstenošana, lai padarītu redzamāku 
jauninājumu procesu un attiecības starp MVU un pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
kopienām.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 95
6. panta 1. punkta e) daļa

e) informācijas apmaiņa, izplatīšana un 
izpratnes veidošana;

e) informācijas apmaiņa, izplatīšana un 
izpratnes veidošana attiecībā uz 
jauninājumu piedāvājumu un 
pieprasījumu;

Or. en

Pamatojums

Mums ir jāveido izpratne par to, ka pašreizējais neatbilstošais jauninājumu līmenis Eiropā ir 
radies neatbilstības rezultātā, kas pastāv starp finansējuma piedāvājumu MVU, un MVU 
novatorisku produktu un pakalpojumu pieprasījumu.

Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 96
6. panta 1. punkta g) daļa

g) iepirkuma līgumi par tehniskajām 
specifikācijām, kas izstrādātas sadarbībā ar 
dalībvalstīm;

g) iepirkuma līgumi par tehniskajām 
specifikācijām, kas izstrādātas sadarbībā ar 
dalībvalstīm, kas ir savienojami ar 
tehnoloģiju neitralitātes principu, kurš 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvas 
2004/18/EK 23 panta 2. punktā par 
procedūru koordinēšanu sabiedrisko darbu 
līgumu, valsts apgādes līgumu un valsts 
pakalpojumu līgumu piešķiršanai 1;
1OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tam jānodrošina KJP saskaņa ar pašreizējo atbilstošo ES likumdošanu attiecībā uz
tehniskajām specifikācijām, kas tiek izmantotas valsts iepirkuma procedūrās.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 97
6. panta 1. punkta h) daļa

h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī un starp uzņēmējsabiedrību
asociācijām.

Or. en

Pamatojums

Ir arī jāiekļauj sadarbība starp uzņēmējsabiedrību asociācijām.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 98
6. panta 1. punkta h) daļa

h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

h) sadarbība starp nevalstiskām MVU 
iestādēm un/vai asociācijām valsts un 
reģionu līmenī.

Or. de

Pamatojums

Jauninājumu veicināšanai uzņēmējdarbībā ir jāpiešķir prioritāte, un tādējādi ir prātīgāk 
atbalstīt ar uzņēmējdarbību saistītas iestādes, nekā vienkārši sekmēt mērķsadarbību starp 
iestādēm.  

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 99
6. panta 1. punkta h) daļa

h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu un vietējā līmenī.

Or. es

Pamatojums

Nedrīkst aizmirst vietējo līmeni vai NUT (teritoriālo vienību nomenklatūras) 3. līmeni saistībā 
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ar mērķsadarbību starp iestādēm.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 100
6. panta 1. a punkts (jauns)

1.a Komisija, saskaņojot ar dalībvalstīm, 
var valsts līmenī iepirkt novatoriskus 
produktus un pakalpojumus gadījumos, 
kad tas ir vajadzīgs, lai izpildītu 
pamatprogrammas mērķus, un gadījumos, 
kad pastāv vispārēja dalībvalstu interese 
attiecībā uz Eiropas uzņēmējdarbības 
novatoriskās kapacitātes, īpaši MVU, 
izvietošanu visā Eiropā. Šādā gadījumā 
Komisija izstrādā kopēju interešu 
projektus, kuros iekļauti vajadzīgie 
tehniskie un organizatoriskie uzdevumi.
Komisija, saskaņojot ar dalībvalstīm, 
vienojas par šādu projektu kopīgām 
tehniskajām specifikācijām un izpildes 
grafikiem. Pamatojoties uz pieņemtajām 
kopīgajām tehniskajām specifikācijām un 
izpildes grafikiem, Komisija izsludina 
konkursu uz piedāvājumu konkrēto 
projektu ieviešanai. Vienīgi Komisija veic 
iepirkumu, pamatojoties uz noteikumiem, 
kurus Kopiena piemēro iepirkumu 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Valsts iepirkums MVU produktiem apdraud programmas mērķu panākumus pieprasījuma 
neatbilstības dēļ, kā atspoguļots ASV Mazo uzņēmumu jauninājumu attīstības aktā, kas 
stimulē federālās valdības pieprasījumu pēc MVU produktiem.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 101
6. panta 2. punkts

2. Šos un papildu izpildes pasākumus, kā 
noteikts II sadaļas I, II un III nodaļas 
2. iedaļā, var veikt jebkurā īpašā 
programmā, ja tas paredzēts attiecīgā darba 
programmā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Mums vajadzīga skaidrība, konkrēti nosakot, ka ir pieejami visu apakšprogrammu vispārējie
izpildes instrumenti.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 102
6. panta 2. punkts

2. Šos un papildu izpildes pasākumus, kā 
noteikts II sadaļas I, II un III nodaļas 
2. iedaļā, var veikt jebkurā īpašā 
programmā, ja tas paredzēts attiecīgā darba 
programmā, ja attiecīgā darba programma 
to paredz.

2. Šos un papildu izpildes pasākumus, kā 
noteikts II sadaļas I, II un III nodaļas 
2. iedaļā, var veikt jebkurā īpašā 
programmā, ja tas paredzēts attiecīgā darba 
programmā. 

Šajā ziņā Augsta līmeņa konkurētspējas un 
jauninājumu konsultatīvā padome palīdz 
Komisijai darba programmu izstrādē.

Or. en

Pamatojums

Viens no vissvarīgākajiem argumentiem KJP izveidei ir iespēja radīt sinerģiju starp trīs 
specifiskajām programmām.
Lai radītu un nodrošinātu sinerģiju, ir lielā mērā jānodrošina darba programmu elastība. 
Līdzeklis tā panākšanai būtu visu izpildes pasākumu piemērošana jebkurai specifiskai 
programmai. Programmas vispārējas kvalitātes vadīšanai būs lietderīga ekspertu grupas 
kompetence, šo jautājumu risinot darba programmu izstrādē.
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Grozījums Nr. 103
8. panta 1. punkta 2. apakšpunkts

Komisija izveido ikgadēju izpildes ziņojumu 
katrai īpašai programmai attiecībā uz 
darbībām, ko atbalsta ar finanšu izpildes, 
rezultātu un ietekmes palīdzību.

Komisija izveido ikgadēju izpildes ziņojumu 
katrai īpašai programmai attiecībā uz 
darbībām, ko atbalsta ar finanšu izpildes, 
rezultātu un ietekmes palīdzību. 
“Uzņēmējdarbības un jauninājumu” īpašās
programmas ikgadējā ziņojumā skaidri 
nosaka finanšu izpildes līdzekļus, 
rezultātus un ietekmes attiecībā uz 
atbalstītām ekojauninājumu darbībām.

Or. en

Pamatojums

Mums jāievieš skaidrība jautājumā, uz ko tieši jauninājumi vides jomā attiecas, arī 
novērtēšanas līmenī. 

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 104
8. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Pamatprogrammai un tās īpašām 
programmām veic starpposma un nobeiguma 
novērtējumu, kurā izvērtē tādus aspektus kā 
atbilstība, vienotība un sinerģija, 
efektivitāte, produktivitāte, ilgtspējība un 
lietderība. 

2. Pamatprogrammai un tās īpašām 
programmām veic starpposma un nobeiguma 
novērtējumu, kurā izvērtē tādus aspektus kā 
atbilstība, vienotība un sinerģija
(pamatprogrammā un citās Kopienas 
programmās), efektivitāte, produktivitāte, 
ilgtspējība un lietderība. 

Novērtējot jāpārbauda jauninājumi, kas 
raksturīgi nozarēm, un pakalpojumi, kas 
noteikti III pielikumā. 
Novērtēšanas pasākumiem jābūt iekļautiem 
darba programmās.

Or. en
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Pamatojums

Sinerģija KJP un starp KJP un citām Kopienas programmām ir izšķirošs arguments KJP 
izveidei. Tāpēc ir svarīgi ņemt to vērā, novērtējot KJP ietekmi. Šāda novērtēšana arī būtu 
vērtīgs pamats turpmākai programmu pārskatīšanai. 
Programmas novērtēšana attiecībā uz nozarēm ir līdzeklis, lai nodrošinātu vienādas 
finansēšanas iespējas dažādām nozarēm.
Novērtēšanas pasākumi ir jāiekļauj darba programmā, lai nodrošinātu saskaņotību starp 
mērķiem, pasākumiem un novērtēšanas rezultātu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 105
8. panta 2. a punkts (jauns)

2.a. Starpposma un gala novērtēšanā 
pārbauda arī sinerģiju programmās, ko 
finansējuši struktūrfondi un Lauku 
attīstības fonds, kā arī citās atbilstošās 
Kopienas programmās (piemēram, 
Septītajā pamatprogrammā pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības jomā, mūžizglītības 
programmā), kurām ir līdzīgi un papildu 
mērķi tiem, kas noteikti pamatprogrammā. 
Iegūtie dati tiks sakārtoti tādā veidā, lai to 
rezultātus varētu ņemt vērā Lisabonas 
stratēģijā un valsts rīcības programmās.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pamatprogrammas ierobežotos resursus, tās lielākā novitāte būs sekmēt sinerģiju 
augstākajā mērā ar citām Kopienas politikas jomām, piemēram, kohēzijas politiku. 
Dalībvalstīm jāseko jauninājumiem un konkurētspējai kopumā un ne ar atsevišķu darbību 
palīdzību.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Grozījums Nr. 106
10. panta 1. punkts

1. Ar šo izveido programmu uzņēmumu un 
MVU, uzņēmējdarbības, jauninājumu un 

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

tostarp jauninājumu vides jomā, un 
rūpniecības konkurētspējas atbalstam (še 
turpmāk „uzņēmējdarbības un jauninājumu 
programma”).

Or. en

Pamatojums

Pirmajā punktā ir jāiekļauj jauninājumi vides jomā tāpēc, ka tie ir apskatīti pirmajā 
apakšprogrammā horizontālā līmenī.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 107
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, jo
īpaši MVU, mikrouzņēmumu un 
amatniecības uzņēmumu, uzņēmējdarbības, 
jauninājumu un rūpniecības konkurētspējas 
atbalstam (še turpmāk „uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programma”).

Or. fr

Pamatojums

Mazi uzņēmumi veido aptuveni 98 % no Eiropas Savienības rūpniecības apjoma, radot 
aptuveni 50 % darba vietu. Maziem un, jo īpaši, amatniecības uzņēmumiem ir specifisks 
raksturs, vajadzības un vēlmes. Tādējādi KJP ir jāpievērš īpaša uzmanība šiem uzņēmumiem, 
lai izstrādātu veicamos pasākumus, kas apmierinātu to specifiskās prasības.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 108
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, jo 
īpaši MVU, uzņēmējdarbības, jauninājumu 
un rūpniecības konkurētspējas atbalstam (še 
turpmāk „uzņēmējdarbības un jauninājumu 
programma”). 
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Or. en

Pamatojums

Jāuzsver labums, ko gūst MVU.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 109
10. panta 2. punkta a) daļa

a) finansējuma pieejamību MVU dibināšanai 
un izaugsmei un investīcijām jauninājumu 
ieviešanas pasākumos, tostarp jauninājumos 
vides jomā;

a) finansējuma pieejamību MVU dibināšanai 
un izaugsmei un investīcijām jauninājumu 
ieviešanas pasākumos, tostarp jauninājumos 
vides jomā un atbalstu rūpniecības 
„Atklāto jauninājumu” grupējumiem, kas 
veicina piekļuvi MVU pētniecības 
kapacitātei un koncentrējas uz 
jauninājumu pielietošanu. Darbības 
iekļaus pamatprogrammas savienošanu ar 
iniciatīvām, kas paredzētas valsts atbalsta 
jauninājumiem pārvietošanai;

Or. en

Pamatojums

Jauns veids, kā atraisīt MVU kapacitāti novatoriskām darbībām, ir sadarboties ar rūpniecību. 
Valsts atbalsta noteikumiem ir jāatbalsta šī jauninājumu virzītā MVU un rūpniecības 
sadarbība.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 110
10. panta 2. punkta a) daļa

a) finansējuma pieejamību MVU dibināšanai 
un izaugsmei un investīcijām jauninājumu 
ieviešanas pasākumos, tostarp jauninājumos 
vides jomā;

a) finansējuma pieejamību MVU dibināšanai 
un izaugsmei un investīcijām jauninājumu 
ieviešanas pasākumos, tostarp jauninājumos 
vides jomā un jauninājumos, kas uzlabo ES 
drošībspēju; 

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā drošības vidē notikušās pārmaiņas, KJP programmai ir jāpapildina Eiropas 
Drošības pētniecības programma, paātrinot to jauninājumu sekmēšanu, kas uzlabo ES un tās 
pilsoņu drošību. 

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 111
10. panta 2. punkta a) daļa

a) finansējuma pieejamību MVU dibināšanai 
un izaugsmei un investīcijām jauninājumu 
ieviešanas pasākumos, tostarp jauninājumos 
vides jomā;

a) finansējuma pieejamību MVU 
dibināšanai, izaugsmei un 
internacionalizācijai, un investīcijām 
jauninājumu ieviešanas pasākumos, tostarp 
jauninājumos vides jomā;

Or. es

Pamatojums

Lai veiktu internacionalizācijas procesu, pastāv vajadzība atsaukties uz Eiropas MVU 
finanšu vajadzībām. Šajā sakarā tehniskajam atbalstam un piekļuvei šiem nolūkiem 
paredzētajam kredītam ir īpaši svarīga nozīme.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 112
10. panta 2. punkta b) daļa

b) MVU sadarbībai labvēlīgas vides 
veidošanu;

b) MVU sadarbībai labvēlīgas vides 
veidošanu reģionu, valsts, starpreģionu un 
pārrobežu līmenī;

Or. en

Pamatojums

Visas ES MVU sadarbību nevar aizkavēt valsts vai reģionu robežas.
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Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 113
10. panta 2. punkta c) daļa

c) jauninājumus uzņēmumos, tostarp 
ekojauninājumus;

c) jauninājumus uzņēmumos, tostarp 
ekojauninājumus un jauninājumus, kas 
uzlabotu ES drošībspēju;

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā drošības vidē notikušās pārmaiņas, KJP programmai ir jāpapildina Eiropas 
Drošības pētniecības programma, paātrinot to jauninājumu sekmēšanu, kas uzlabo ES un tās 
pilsoņu drošību.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Grozījums Nr. 114
10. panta 2. punkta c a) daļa (jauna)

ca) jauninājumus vides jomā, jo īpaši vides 
tehnoloģiju ieviešanu;

Or. en

Pamatojums

Pirmajā punktā ir jāiekļauj jauninājumi vides jomā tāpēc, ka tie ir apskatīti pirmajā 
apakšprogrammā horizontālā līmenī. Skaidrības iemeslu dēļ ir iekļauts papildu iespraudums 
ca).

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 115
10. panta 2. punkta d) daļa

d) uzņēmējdarbības un jauninājumu 
kultūru;

d) uzņēmējdarbība un ekonomiskās spējas;

Or. de
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Pamatojums

Uzņēmējdarbība un ekonomiskās spējas ir priekšnoteikumi jauninājumu radīšanai 
uzņēmējdarbībā, tāpēc jākoncentrējas uz programmas ekonomisko daļu. 

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 116
10. panta 2. punkta e) daļa

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

e) birokrātisko šķēršļu likvidēšanu un 
atbilstoša pamata izveidi.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmējdarbība un ekonomiskās spējas ir priekšnoteikumi jauninājumu radīšanai 
uzņēmējdarbībā, tāpēc jākoncentrējas uz programmas ekonomisko daļu. 

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 117
10. panta 2. punkta e a) daļa (jauna)

e. a) MVU zināšanu izmantošanu un MVU 
novatoriskā potenciāla īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmējdarbības un jauninājumu programmas mērķos ir jāuzsver MVU zināšanu potenciāla 
izmantošana (piemēram, universitāšu, citu Kopienas programmu un valsts vai starptautisko 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmu) un MVU novatoriskā potenciāla 
īstenošana, lai pievērstu uzmanību jauninājumu procesam un attiecībām starp MVU un 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības kopienām.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 118
10. panta 2. punkta e a) daļa (jauna)

e. a) labākus reglamentējošos un 
administratīvos nosacījumus MVU izveidei, 
izaugsmei un jauninājumiem.

Or. en

Pamatojums

Ar šo papildinājumu 10. pantā uzskaitītie mērķi labāk atbilst darbības jomām, kas paredzētas 
14. un 15. pantā.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 119
10. panta2. punkta e a) daļa (jauna)

e. a) piekļuve finansiāliem un 
konsultatīviem pakalpojumiem, lai 
aizsargātu jauninājumus intelektuālā 
īpašuma jomā, ieskaitot uzlabotu piekļuvi
patentu sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Debašu laikā par ierosināto Direktīvu par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju patentu
princips guva vispārēju atbalstu, bet Eiropas Parlaments izteica bažas par to, ka patentu 
sistēmai nav piekļuves, un tas pat var radīt zaudējumus MVU. Saprotams, ka lielā mērā šīs 
bažas rada MVU ierobežotie resursi, lai efektīvi izmantotu patentu sistēmu. Savā programmā 
KJP ir jāiekļauj patentu fonda nodibināšana, lai nodrošinātu finanšu, tehnisko un 
administratīvo atbalstu MVU.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 120
10. panta 2. punkta e a) daļa (jauna)

e. a) MVU līdzdalību, un, jo īpaši, mazu 
uzņēmumu, standartizācijas, kvalitātes 
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kontroles un drošības politikas izstrādē un 
izpildē attiecībā uz precēm un
pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Standartizācija ir vajadzīga jauninājumu un konkurētspējas attīstīšanai mazos uzņēmumos. 
Tāpēc tā ir jāatbalsta Kopienas līmenī.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto un Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 121
10. panta 2. punkta e a) daļa (jauna)

e. a) mazu un amatniecības uzņēmumu 
līdzdalību standartizācijas, kvalitātes 
kontroles un drošības politikas izstrādē un 
izpildē attiecībā uz precēm un 
pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Kvalitātes kontrole ir svarīgs faktors konkurētspējai Eiropas uzņēmumos, jo īpaši MVU un 
mikrouzņēmumos. Eiropas atestācijas, piemēram, ISO, atspoguļo ekonomisko un stratēģisko 
pievienoto vērtību piekļuvei, kurai vajadzētu būt visiem uzņēmumiem. Tāpēc KJP ir jāveicina 
MVU piekļuve un līdzdalība ES standartizācijā, atestācijā un citās programmās.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 122
10. panta 2. punkta e b) daļa (jauna)

e. b) MVU konkurētspēju, ņemot vērā 
ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līgumu visām ES programmām ir jāņem vērā ilgtspējības aspekts. Ilgtspējība ir 
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arī Lisabonas darba kārtības mērķis.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 123
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 un izaugsmei un 
investīcijām jauninājumu ieviešanas 
pasākumos un jauninājumos, kas paredzēti, 
lai uzlabotu ES drošībspēju, tostarp 
jauninājumos vides jomā, var būt šāda:

Or .de

Pamatojums

Ņemot vērā drošības vidē notikušās pārmaiņas, KJP programmai ir jāpapildina Eiropas 
Drošības pētniecības programma, paātrinot to jauninājumu sekmēšanu, kuri uzlabo ES un tās 
pilsoņu drošību. 

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 124
11. panta a a) daļa (jauna)

a. a) īpašu uzmanību pievēršot grūtībām, ar 
kurām sastopas sievietes-uzņēmējas, jauni 
uzņēmēji un tie uzņēmēji, kuru izcelsme 
nav Eiropā, gūstot piekļuvi riska 
kapitālam;

Or. sv

Pamatojums

Sievietēm-uzņēmējām, jauniem uzņēmējiem un uzņēmējiem, kuru izcelsme nav Eiropā, bieži ir 
lielas grūtības gūt piekļuvi riska kapitālam. Ja Eiropai ir jāizpilda Lisabonas stratēģijas 
mērķi, ikvienam ir jādod iespēja attīstīt savu uzņēmējdarbību un radošās spējas. 
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 125
11. panta a a) daļa (jauna)

a. a) sekmējot MVU intelektuālā īpašuma 
tiesību vērtību;

Or. en

Pamatojums

Finansiālās dzīvotspējas radīšanu un jaunu ieguldījumu piesaistīšanu pētniecībā un attīstībā
varētu atbalstīt, nodrošinot ieguldījumus IPR (intelektuālā īpašuma tiesību) izmantošanā.
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Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 126
11. panta c) daļa

c) uzlabot MVU finanšu vidi. c) uzlabot MVU finanšu vidi, labāk 
apvienojot visus pieejamos finanšu 
resursus, tostarp kohēzijas politikas 
finanšu instrumentus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu un ES līmeņa valsts resursi ir jāizmanto, lai nodrošinātu ieguldījuma efektivitāti 
un piesaistītu privātus finanšu resursus.

Grozījumu iesniedza Lorenzo Cesa

Grozījums Nr. 127
11. panta c a) daļa (jauna)

c. a) sekmējot finanšu iestāžu iespējas 
piekļūt pētniecības un jauninājumu 
projektiem – MVU iesniedz lūgumu pēc 
kredīta – attīstot “tehnoloģiju novērtējuma 
centrus”. 

Or. en

Pamatojums

Izrādās, ka ir jānovērš nepilnības MVU finansējumā attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā 
un attīstībā; šajā nolūkā ir jāsekmē tādu tehnoloģiju novērtējuma centru sistēmas attīstība, 
kuri varētu sadarboties ar bankām un starta/riska kapitāla fondiem pētniecības un 
jauninājumu projektu (par kuriem iesniegts lūgums pēc kredīta) novērtēšanā.
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 128
11. panta c a) daļa (jauna)

c. a) sekmējot finanšu iestāžu iespējas
piekļūt pētniecības un jauninājumu 
projektiem – MVU iesniedz lūgumu pēc 
kredīta – attīstot “tehnoloģiju novērtējuma 
centrus”.

Or. en

Pamatojums

Izrādās, ka ir jānovērš nepilnības MVU finansējumā attiecībā uz ieguldījumiem pētniecībā un 
attīstībā; šajā nolūkā ir jāsekmē tādu tehnoloģiju novērtējuma centru sistēmas attīstība, kuri 
varētu sadarboties ar bankām un starta/riska kapitāla fondiem pētniecības un jauninājumu 
projektu (par kuriem iesniegts lūgums pēc kredīta) novērtēšanā.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 129
12. panta a) daļa

a) veicināt MVU atbalsta pakalpojumus; a) veicināt novatorisku MVU atbalsta 
pakalpojumus un tādu MVU atbalsta 
pakalpojumus, kuriem ir novatorisma 
potenciāls;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 130
12. panta a) daļa

a) veicināt MVU atbalsta pakalpojumus; a) veicināt MVU atbalsta pakalpojumus,
vēlams, ar pastāvošo reģionu
uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju 
komunikāciju tīklu palīdzību;

Or. en
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Pamatojums

Vairumā dalībvalstu jau pastāv reģionu uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, tāpēc būtu 
efektīvi izmantot šo organizāciju ilggadējo pieredzi.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 131
12. panta b) daļa

b) sekmēt pasākumus, kas palīdzētu MVU 
sadarboties ar citiem ārvalstu uzņēmumiem, 
tostarp iesaistot MVU Eiropas 
standartizācijas jomā;

b) sekmēt pasākumus, kas palīdzētu un 
mudinātu MVU sadarboties ar citiem 
uzņēmumiem, kas atrodas MVU darbības 
reģionā, valsts vai ārvalstu līmenī, tostarp 
iesaistot MVU Eiropas standartizācijas 
jomā;

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu līdzsvarotu attīstību, MVU sadarbību nedrīkst sašaurināt tikai līdz pārrobežu 
modelim, tāpēc ir svarīgi uzsvērt sadarbību reģionu līmenī un arī valsts līmenī. Pašu MVU 
centieni un darbības arī ir ļoti svarīgas to turpmākai sadarbībai.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 132
12. panta b) daļa 

b) sekmēt pasākumus, kas palīdzētu MVU 
sadarboties ar citiem ārvalstu uzņēmumiem, 
tostarp iesaistot MVU Eiropas 
standartizācijas jomā;

b) sekmēt pasākumus, kas palīdzētu MVU 
sadarboties ar citiem ārvalstu uzņēmumiem, 
tostarp iesaistot MVU Eiropas un 
starptautiskās standartizācijas jomā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 133
12. panta c) daļa

c) sekmēt un veicināt starptautisku
uzņēmumu sadarbību.

c) sekmēt un veicināt pārrobežu uzņēmumu 
sadarbību Eiropas iekšējā tirgū un ar trešo 
valstu uzņēmumiem, lai uzlabotu 
tirdzniecības un ieguldījumu saiknes.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmējdarbības internacionalizācija un Eiropeizācija veicina konkurētspēju. 

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 134
12. panta c a) daļa (jauna)

c. a) sekmējot pakalpojumus MVU 
sadarbības atbalstam ar citiem 
jauninājumu dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Tādus zināšanu potenciālus kā universitātes, zinātnes parkus, tehnoloģiskos parkus, 
reģionālās attīstības forumus, NVO, kapitāla fondus utt. var uzskatīt par "jauninājumu 
dalībniekiem". Ir svarīgi, lai MVU būtu ciešas attiecības ar citiem dalībniekiem reģionu un 
starpvalstiskās kopienās to novatoriskā potenciāla sekmēšanai.

Grozījumu iesniedza Lorenzo Cesa

Grozījums Nr. 135
12. panta c a) daļa (jauna)

c. a) pastiprinot sadarbību starp 
uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuros 
ir kopīgas problēmas un izaicinājumi, kā 



PE 367.642v01-00 44/104 AM\593717LV.doc

LV                           Ārējias tulkojums

arī izveidojot komunikāciju tīklus, atbalstot 
atbilstošas ekonomikas un rūpniecības 
politikas koordinēšanu un attīstību.

Or. en

Pamatojums

Eiropā ir zonas ar ļoti lielu rūpniecisko nodarbinātību, kas atspoguļo Eiropas labklājību; 
tomēr pat tad, ja šīs zonas nesastopas ar pagrimuma fāzi, to konkurētspēja ir lielā mērā 
apdraudēta. Šī iemesla dēļ šīs zonas lūdz rūpniecības un ekonomikas politikas definīciju, kas
varētu pievērst uzmanību to specifiskajām vajadzībām. Tāpēc jāpastiprina sadarbība starp 
uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuros ir kopējas problēmas un izaicinājumi, piemēram, 
izveidojot komunikāciju tīklu, kura mērķis būtu veicināt labākās pieredzes apmaiņu un 
izplatīšanu. Komunikāciju tīklam arī jākalpo par instrumentu, ko ES iestādes var izmantot 
savas politikas vai leģislatīvo iniciatīvu iespējamības novērtēšanai.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 136
12. panta c a) daļa (jauna)

c. a) pastiprinot sadarbību starp 
uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuros 
ir kopīgas problēmas un izaicinājumi, kā 
arī izveidojot komunikāciju tīklus, atbalstot 
atbilstošas ekonomikas un rūpniecības 
politikas koordināciju un attīstību.

Or. en

Pamatojums

Eiropā ir zonas ar ļoti lielu rūpniecisko nodarbinātību, kas pārstāv Eiropas labklājību; tomēr 
pat tad, ja šīs zonas nesastopas ar pagrimuma fāzi, to konkurētspēja ir lielā mērā apdraudēta. 
Šī iemesla dēļ šīs zonas lūdz rūpniecības un ekonomikas politikas definīciju, kura varētu 
pievērst uzmanību to specifiskajām vajadzībām. Tāpēc jāpastiprina sadarbība starp 
uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuros ir kopējas problēmas un izaicinājumi, piemēram, 
izveidojot komunikāciju tīklu, kura mērķis būtu veicināt labākās pieredzes apmaiņu un 
izplatīšanu. Komunikāciju tīklam arī jākalpo par instrumentu, ko ES iestādes var izmantot 
savas politikas vai leģislatīvo iniciatīvu iespējamības novērtēšanai.
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Grozījums Nr. 137
13. panta virsraksts

Jauninājumi, tostarp ekojauninājumi 
uzņēmumos

Novatoriskas darbības

Or. en

Pamatojums

Labāka atbilstība, lai grozītu 10 pantu.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 138
13 panta virsraksts

Jauninājumi, tostarp ekojauninājumi 
uzņēmumos

Jauninājumi uzņēmumos, tostarp 
ekojauninājumi un jauninājumi ES 
drošībspējas uzlabošanai

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā drošības vidē notikušās pārmaiņas, KJP programmai ir jāpapildina Eiropas 
Drošības pētniecības programma, paātrinot to jauninājumu sekmēšanu, kas uzlabo ES un tās 
pilsoņu drošību.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 139
13. panta ievaddaļa

Rīcība attiecībā uz jauninājumiem, tostarp 
ekojauninājumiem, var būt šāda:

Rīcība attiecībā uz jauninājumiem, tostarp 
ekojauninājumiem un jauninājumiem, kas 
paredzēti, lai uzlabotu ES drošībspēju, var 
būt šāda:

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā drošības vidē notikušās pārmaiņas, KJP programmai ir jāpapildina Eiropas 
Drošības pētniecības programma, paātrinot to jauninājumu sekmēšanu, kas uzlabo ES un tās 
pilsoņu drošību.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 140
13. panta a) daļa

a) sekmēt nozarei raksturīgus jauninājumus, 
kopas, jauninājumu tīklus, valsts un 
privātuzņēmumu jauninājumu partnerības, 
sadarbību ar attiecīgām starptautiskām 
organizācijām un jauninājumu pārzināšanas 
izmantošana;

a) sekmēt tehnisku un netehnisku produktu 
jauninājumus, netehnoloģiskus 
jauninājumus, piemēram, procesu 
jauninājumus, organizatoriskus un iestāžu 
jauninājumus, nozarei raksturīgus 
jauninājumus, kopas, jauninājumu tīklus, 
valsts un privātuzņēmumu jauninājumu 
partnerības, sadarbību ar attiecīgām 
starptautiskām organizācijām un 
jauninājumu pārzināšanas izmantošana;

Or. en

Pamatojums

Oslo rokasgrāmatā (OECD/Eurostat, 2005. gada novembris) ir OECD/ES pamatnostādnes 
jauninājumu datu vākšanai un interpretēšanai. Rokasgrāmatu nesen pārskatīja, un trešo 
izdevumu laida klajā 2005. gada novembrī. Rokasgrāmatā paskaidrots jauninājuma jēdziens 
un, tā kā jauninājuma definīcijai KJP ir jābūt saskaņā ar jaunāko jauninājuma jēdziena 
aprakstu, Oslo rokasgrāmata ir acīmredzams šādu definīciju avots.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 141
13. panta a) daļa

a) sekmēt nozarei raksturīgus jauninājumus, 
kopas, jauninājumu tīklus, valsts un 
privātuzņēmumu jauninājumu partnerības, 
sadarbību ar attiecīgām starptautiskām 
organizācijām un jauninājumu pārzināšanas 
izmantošana;

a) sekmēt nozarei raksturīgus procesu, 
tirgdarbības un organizatoriskos
jauninājumus, kā arī kopas, jauninājumu 
tīklus, valsts un privātuzņēmumu 
jauninājumu partnerības, sadarbību ar 
attiecīgām starptautiskām organizācijām un 
jauninājumu pārzināšanas izmantošana;
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Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar visām pastāvošajām standarta jauninājumu definīcijām, šis jēdziens ietver 
produkta jauninājumu, kā arī procesa jauninājumu. Šis plašākais piemēroto darbību apraksts 
saskan ar KJP priekšlikuma paskaidrojuma rakstu, kurā “jauninājums” ir definēts kā 
“uzņēmējdarbības process, kas saistīts ar tirgus iespēju izpēti jauniem produktiem, 
pakalpojumiem un uzņēmējdarbības procesiem”, kā arī ar Oslo rokasgrāmatas pēdējo 
izdevumu par jauninājumiem, kurā skaidri noteikts, kas ir “produkta”, “procesa”, 
“tirgdarbības” un “organizatoriskais” jauninājums.

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 142
13. panta a) daļa

a) sekmēt nozarei raksturīgus jauninājumus, 
kopas, jauninājumu tīklus, valsts un 
privātuzņēmumu jauninājumu partnerības, 
sadarbību ar attiecīgām starptautiskām 
organizācijām un jauninājumu pārzināšanas 
izmantošana;

a) sekmēt nozarei raksturīgus
organizatoriskus un tehnoloģiskus, un 
netehnoloģiskus produktu jauninājumus, 
kopas, jauninājumu tīklus, valsts un 
privātuzņēmumu jauninājumu partnerības, 
sadarbību ar attiecīgām starptautiskām 
organizācijām un jauninājumu pārzināšanas 
izmantošana;

Or. it

Pamatojums

Organizatorisku un netehnoloģisku produktu jauninājumi ir tikpat svarīgi kā tehnoloģiskie 
jauninājumi un veicina MVU izaugsmi un konkurētspēju.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 143
13. panta a) daļa

a) sekmēt nozarei raksturīgus jauninājumus, 
kopas, jauninājumu tīklus, valsts un 
privātuzņēmumu jauninājumu partnerības, 
sadarbību ar attiecīgām starptautiskām 
organizācijām un jauninājumu pārzināšanas 
izmantošana;

a) sekmēt nozarei raksturīgus
organizatoriskus un tehnoloģiskus, un 
netehnoloģiskus produktu jauninājumus, 
kopas, jauninājumu tīklus, valsts un 
privātuzņēmumu jauninājumu partnerības, 
sadarbību ar attiecīgām starptautiskām 
organizācijām un jauninājumu pārzināšanas 
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izmantošana;

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi atzīt pievienoto vērtību, kas ir raksturīga jauninājumiem ne tikai tad, ja tie pēc 
dabas ir tehnoloģiski, bet arī tad, ja tie ir organizatoriski vai saistīti ar procesu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto un Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 144
13. panta a a) daļa (jauna)

a. a) atbalstot pielāgošanos mazu 
uzņēmumu, tostarp mikrouzņēmumu un 
amatniecības uzņēmumu, tehnoloģiskajai 
attīstībai un sekmējot netehniskus
jauninājumus, lai sasniegtu modernizāciju, 
lielāku konkurētspēju un radītu darba 
vietas, jo īpaši ražošanā, vides un 
uzņēmumu vadībā, tirgdarbībā un 
komunikāciju nozarēs.

Or. fr

Pamatojums

Mazi uzņēmumi, jo īpaši tie, kas saistīti ar ražošanu un preču apstrādi un pakalpojumiem, 
radot turpmāku pievienoto vērtību, veicina savu izaugsmi un palielina konkurētspēju, 
piemērojot pastāvošās tehnoloģijas novatoriskā veidā un/vai modernizējot savas darba 
metodes (darba organizāciju, tirgdarbību, cilvēkresursu pārvaldību, apmācību, 
komunikācijas, utt.).

Tāpēc jauninājumu jēdziens ir jāpaplašina, lai labāk ņemtu vērā šo uzņēmumu specifiskās 
īpašības.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 145
13. panta b) daļa

b) atbalstīt valsts un reģionālās uzņēmumu
jauninājumu programmas;

b) atbalstīt valsts un reģionālās tehnoloģisko 
un netehnoloģisko jauninājumu 
programmas, kā arī procesu jauninājumus, 
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organizatoriskos un organizāciju 
jauninājumus uzņēmumos;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Oslo rokasgrāmatas jauninājumu definīciju.

Oslo rokasgrāmatā (OECD/Eurostat, 2005. gada novembris) ir OECD/ES pamatnostādnes 
jauninājumu datu vākšanai un interpretācijai. Rokasgrāmatu nesen pārskatīja, un trešo 
izdevumu laida klajā 2005. gada novembrī. Rokasgrāmatā paskaidrots jauninājuma jēdziens 
un, tā kā jauninājuma definīcijai KJP ir jābūt saskaņā ar jaunāko jauninājuma jēdziena 
aprakstu, Oslo rokasgrāmata ir acīmredzams šādu definīciju avots.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 146
13. panta b) daļa

b) atbalstīt valsts un reģionālās uzņēmumu
jauninājumu programmas;

b) atbalstīt valsts un reģionālās programmas
tehnoloģiskajiem un netehnoloģiskajiem 
jauninājumiem uzņēmumos un 
uzņēmējdarbības procesu jauninājumus;

Or. en

Pamatojums

Jauninājumu jēdziens ietver tehnoloģiskus un netehnoloģiskus jauninājumus tāpēc, ka arī 
netehnoloģiskie jauninājumi ir jo īpaši svarīgi MVU izaugsmei. Šis plašākais piemēroto 
darbību apraksts saskan ar KJP priekšlikuma paskaidrojuma rakstu, kurā „jauninājums” ir 
definēts kā „uzņēmējdarbības process, kas saistīts ar tirgus iespēju izpēti jauniem 
produktiem, pakalpojumiem un uzņēmējdarbības procesiem”, kā arī ar Oslo rokasgrāmatu 
par jauninājumiem, kurā skaidri noteikts, kas ir „produkta”, „procesa”, “tirgdarbības” un 
„organizatoriskais” jauninājums.

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 147
13. panta b) daļa

b) atbalstīt valsts un reģionālās uzņēmumu 
jauninājumu programmas;

b) atbalstīt valsts un reģionālās uzņēmumu 
programmas, kas saistītas ar 
tehnoloģiskiem, netehnoloģiskiem un ar 
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procesiem saistītiem jauninājumiem;

Or. it

Pamatojums

Organizatorisko un netehnoloģisko produktu jauninājumi ir tikpat svarīgi kā tehnoloģiskie 
jauninājumi un sekmē MVU attīstību un konkurētspēju.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 148
13. panta b) daļa

b) atbalstīt valsts un reģionālās uzņēmumu 
jauninājumu programmas;

b) atbalstīt valsts un reģionālās uzņēmumu 
programmas, kas saistītas ar 
tehnoloģiskiem, netehnoloģiskiem un ar 
procesiem saistītiem jauninājumiem;

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi atzīt jauninājumu pievienoto vērtību ne tikai gadījumos, kad tie pēc dabas ir 
tehnoloģiski, bet arī gadījumos, kad tie ir saistīti ar organizāciju vai procesu.

Grozījumu iesniedza Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Grozījums Nr. 149
13. panta c) daļa

c) atbalstīt novatorisku tehnoloģiju 
izmantošanu;

c) atbalstīt novatorisku tehnoloģiju 
izmantošanu, atbalstot tehnoloģisku 
jauninājumu pielāgošanu MVU 
specifiskām prasībām;

Or. it

Pamatojums

Tehnoloģiskus jauninājumus bieži nav iespējams pilnībā un vienkārši ieviest atšķirīgā 
uzņēmumu vidē tāpēc, ka tas prasa veikt tehniskus pētījumus, kā arī ir vajadzīgs adaptācijas 
periods, kas uzņēmumiem bieži ir ļoti dārgs. Tāpēc ir svarīgi uzņēmumiem sniegt šajā periodā 
finansiālu atbalstu.
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 150
13. panta c) daļa

c) atbalstīt novatorisku tehnoloģiju 
izmantošanu;

c) atbalstīt novatorisku tehnoloģiju un to 
īpašumtiesību aizsardzību;

Or. en

Pamatojums

Piekļuve IPR ir līdzeklis jauninājumu atbalstīšanai, kurus radījuši ātri augoši uzņēmumi. Ir 
jāsniedz atbalsts, lai sekmētu šādu tiesību izmantošanu un vadību.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 151
13. panta c a) daļa (jauna)

c. a) radīt motivāciju, lai stimulētu MVU 
pieprasījumu pēc novatoriskiem 
produktiem;

Or. en

Pamatojums

Viens no visprecīzākajiem MVU novatorisma pakāpes rādītājiem ir to paaugstinātā spēja
pārdot novatoriskus produktus un pakalpojumus plašāka mēroga pasūtītājiem, tāpēc, ka MVU 
lielā mērā koncentrējas uz savu pasūtītāju vajadzībām. Tādējādi Eiropas MVU attīstība ir 
lielā mērā atkarīga no iespēju radīšanas atbalstīt pieprasījumu pēc to produktiem un 
pakalpojumiem.
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Grozījumu iesniedza Edit Herczog

Grozījums Nr. 152
13. panta d) daļa

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

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

Or. en

Pamatojums

Piekļuve IPR ir līdzeklis jauninājumu atbalstīšanai, kurus radījuši ātri augoši uzņēmumi. Ir 
jāsniedz atbalsts, lai sekmētu šādu tiesību izmantošanu un vadību.

Grozījumu iesniedza Etelka Barsi-Pataky

Grozījums Nr. 153
13. panta e) daļa

e) izpētīt jaunus jauninājumu pakalpojumu 
veidus;

e) izpētīt jaunus jauninājumu pakalpojumu 
veidus (piemēram, Galileo projektu, ar 
kura palīdzību MVU varētu radīt jaunus 
pakalpojumus, ko piedāvātu Globālā 
navigācijas satelītu sistēma(GNSS)
vairākās nozarēs);

Or. en

Pamatojums

Galileo ir jauna Eiropas infrastruktūra, un tādējādi Galileo ir stratēģiski svarīga programma 
Eiropai. Galileo programma absolūti atbilst Lisabonas stratēģijai, radot Eiropā daudz darba 
vietu, palielinot Eiropas konkurētspēju ar attīstītu tehnoloģiju un zinātības palīdzību. Eiropas 
MVU iesaistīšanai jauninājumu attīstīšanā KJP nodrošina Kopienas finansējumu, kas sekmēs 
piemērošanas un pakalpojumu attīstību, kurus piedāvā Globālā navigācijas satelītu sistēma.
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr.154
13. panta e) daļa

e) izpētīt jaunus jauninājumu pakalpojumu 
veidus;

e) attīstīt un izpētīt jaunus jauninājumu 
pakalpojumu veidus;

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumu iesaistīšanās pētniecībā un attīstībā dotu ieguldījumu Eiropas konkurētspējas 
veicināšanā, tādēļ ir būtiska plašāka līdzdalība šajos procesos.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 155
13. panta 1. a) punkts (jauns)

1. a) Jauninājumi ir jāsaprot šī vārda 
visplašākajā nozīmē, ietverot ne tikai 
ražošanas procesu, bet arī vidi un 
uzņēmumu vadību, tirgdarbību un 
komunikācijas, visas no kurām sniedz 
ieguldījumu uzņēmumu modernizēšanā. 
Jauninājumi var ietvert arī pašreizējo 
tehnoloģiju pielāgojumus mazo uzņēmumu 
vajadzībām;

Or. fr

Pamatojums

Šī definīcija atspoguļo realitāti lielākajā daļā mazo uzņēmumu, nodrošinot to, ka tiek ņemtas 
vērā to specifiskās vajadzības, un to, ka tās tiek ietvertas pamatprogrammā. Mazie un 
mikrouzņēmumi, pielāgojoties tehnoloģijām vai jauniem produktiem, bieži saskaras ar 
grūtībām. Ir jāsaprot, ka jauninājumi nozīmē šo tehnoloģiju pielāgošanu īpašām maza 
uzņēmuma vajadzībām (kā vienu, bet ne vienīgo, piemēru varētu minēt vides standartu 
pielietošanu).
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 156
13. a) pants (jauns)

13. a) pants
Ekojauninājumi

1. Ekojauninājumi ir svarīgs faktors šajā 
pamatprogrammā, un tiem ir jāspēlē 
nozīmīga loma tās ieviešanā.
2. Ekojauninājumi ir jebkādi jauninājumu 
veidi, kuru rezultātā tiek sasniegts 
ievērojams un saskatāms progress virzībā 
uz ilgtspējīgas attīstības mērķi, samazinot 
negatīvo ietekmi uz vidi vai panākot 
efektīvāku un atbildīgāku resursu, tostarp 
enerģijas, izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Ekojauninājumi ir progresīva koncepcija, KJP programmai arī turpmāk ir jāreaģē uz 
izmaiņām.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Grozījums Nr. 157
13. a) pants (jauns)

13. a) pants
Ekojauninājumu darbības

Ekojauninājumu darbības jo īpaši ietver:
a) pieeju ekojauninājumu finansējumam, 
kas paredzēts saskaņā ar 11. pantu;
b) atbalstu ekojauninājumu tīkliem un 
kopām, valsts un privātajai sadarbībai 
ekojauninājumu jomā, kā arī 
atvieglojumus uzņēmējdarbībai, sniedzot 
pakalpojumus, vai veicinot 
ekojauninājumus;
c) atbalstu vides tehnoloģijām un darbībām 
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ekojauninājumu ieviešanai;
d) atbalstu pakalpojumiem, lai starpvalstu 
līmenī dalītos zināšanās un tehnoloģijā, kā 
arī intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma 
pārvaldībā;
e) brīvprātīgu pieeju ekojauninājumu 
veicināšanai tādās jomās kā vides 
pārraudzība un jaunu preču radīšana.

Or. en

Pamatojums

Mums ir jārada skaidrība par to, uz ko tieši ekojauninājumi attiecas.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 158
14. panta a) daļa

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

a) veicināt uzņēmēju izpratni, iemaņas un 
kultūru un līdzsvarot uzņēmējdarbības risku 
un atdevi, jo īpaši sievietēm, kas nodarbojas 
ar uzņēmējdarbību, un jauniem 
uzņēmējiem.

Or. sv

Pamatojums

Ir jāatbalsta arī sievietes, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Lai Eiropa sasniegtu Lisabonas 
stratēģijas mērķus, ikvienam ir jādod iespēja būt radošam un attīstīt uzņēmējdarbību.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto un Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 159
14. panta a) daļa

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

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

Or. fr
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Pamatojums

Uzņēmējdarbības domāšanas veida veicināšana nav pietiekama, lai sekmētu konkurētspēju, 
jauninājumus vai uzņēmumu radīšanu un pārņemšanu vai pārdali. Ir īpaši jāveicina 
uzņēmējdarbības domāšanas veids jauniešu vidū, kā arī amatniecībā un tirdzniecībā, kur ir 
vajadzīga profesionālā apmācība, ko jaunieši, viņu vecāki un plašsaziņas līdzekļi bieži augsti 
nevērtē.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 160
14. panta a a) daļa (jauna)

a. a) iedrošinot maģistrantūrā un 
doktorantūrā studējošos, sadarbībā ar 
MVU, iesaistīties jauninājumu izstrādē;

Or. en

Pamatojums

Zināšanu potenciālam jauninājumu ieviešanai ir jāietver visi cilvēku resursi, jo īpaši 
jauniešu, jo informācijas laikmetā attiecībā uz jauninājumiem ir vajadzīga agra jauniešu 
līdzdalība mūža izglītības procesos. Maģistrantūrā un doktorantūrā studējošo cilvēku resursi 
ir vērtīgs zināšanu avots MVU. Turklāt zinātnes kopienām MVU var būt līdzeklis praktiskai 
jauninājumu ieviešanai.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Grozījums Nr. 161
14. panta b) daļa

b) veicināt uzņēmējdarbības vidi, kas ir 
labvēlīga jauninājumiem, uzņēmumu 
attīstībai un izaugsmei;

b) veicināt uzņēmējdarbības vidi, kas ir 
labvēlīga jauninājumiem, uzņēmumu 
attīstībai un izaugsmei ilgtspējīgas attīstības 
sistēmā;

Or. en

Pamatojums

Viens no vissvarīgākajiem faktoriem, lai samazinātu ilgtspējīguma sasniegšanas izmaksas, ir
pēc iespējas ātrāka ilgtspējības aspektu integrācija lēmumos, kas saistīti ar uzņēmējdarbību.
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Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 162
14. panta b a)daļa (jauna)

b. a) veicināt apmaiņu un mobilitāti 
Eiropas MVU darbinieku un dažādu 
Eiropas institūtu starpā, kā arī tīklus, lai 
dalītos zināšanās un apmainītos ar labāko 
pieredzi;

Or. es

Pamatojums

Ir jāveicina apstākļi, lai notiktu dialogs starp izgudrotājiem un jauninājumu ieviesējiem, no 
vienas puses, un uzņēmumu direktoriem un vadītājiem, no otras puses. Tāpēc ir ļoti svarīgi 
veikt ieguldījumus apmācības un apmaiņas programmās, lai apvienotu uzņēmējdarbības garu 
un jauninājumu spēju, kas ir divi Lisabonas darba kārtības stratēģiskie pīlāri.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 163
14. panta c a) daļa (jauna)

c. a) veicināt un atbalstīt uzņēmējdarbības 
gara stiprināšanu Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Eiropai ir jācīnās ar neapmierinošas situācijas uzņēmējdarbībā simptomiem. Atbalsts 
uzņēmējdarbības garam Eiropā ir jāiekļauj starp augstākajām prioritātēm.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto un Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 164
14. panta c a) daļa (jauna)

c. a) iedrošinot uzņēmumu, jo īpaši mazo 
un amatniecības uzņēmumu, izveidi, 
pārvietošanu un pārņemšanu.
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Or. fr

Pamatojums

Komisija ir aprēķinājusi, ka nākamo desmit gadu laikā viena trešdaļa Eiropas uzņēmumu tiks 
pārvietoti, kas ir gandrīz 610 000 uzņēmumu gadā, potenciāli ietekmējot 2,4 miljonus darba 
vietu. Eiropas Savienībai būs jāsaskaras ar vēsturisku izaicinājumu, kas pirmkārt ietekmēs 
mazos un amatniecības uzņēmumus.

Tā rezultātā uzņēmumu izveidei, pārvietošanai un pārdalei ir jābūt vienai no prioritārām 
darbībām, lai attīstītu uzņēmējdarbības garu un domāšanas veidu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 165
15 panta b) daļa

b) sekmēt konkurētspējas stratēģiju attīstību 
un izplatīšanu attiecībā uz rūpniecības un 
pakalpojumu nozari;

b) sekmēt konkurētspējas stratēģiju attīstību 
un izplatīšanu attiecībā uz rūpniecības un 
pakalpojumu nozari, ieskaitot birokrātijas 
samazināšanas mehānismus;

Or. en

Pamatojums

Birokrātija ir viens no uzņēmējdarbības un jauninājumu galvenajiem kavēkļiem, īpaši MVU, 
un ar to visā Eiropas Savienībā ir jācīnās pastāvīgi un efektīvā veidā.
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Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 166
15. panta c) daļa

c) atbalstīt valsts un reģionu administrāciju 
pieredzes apmaiņu, lai uzlabotu darba 
kvalitāti.

c) atbalstīt valsts un reģionu, un vietējo 
administrāciju pieredzes apmaiņu, lai 
uzlabotu darba kvalitāti.

Or. es

Pamatojums

Kā tas jau ir minēts, mēs nedrīkstam aizmirst vietējās iestādes.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto un Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 167
15. a) pants (jauns)

15. a) pants
Mazo uzņēmumu līdzdalība standartu 

izstrādē un īstenošanā
Mazo un amatniecības uzņēmumu 
līdzdalība standartizācijas, kvalitātes 
kontroles, preču un pakalpojumu drošības 
politikas izveidē ietver:
a) atbalstu un veicināšanu to organizāciju 
līdzdalībai, kas pārstāv mazos uzņēmumus 
Eiropā, un starptautiskās standartizācijas 
iniciatīvas, ieskaitot patērētāju aizsardzību;
b) speciālistu apmācības veicināšanu 
standartizācijas un kvalitātes kontroles 
jomā tajās organizācijās, kas pārstāv mazos 
un amatniecības uzņēmumus;
c) informācijas, izpratnes un konsultantu
pakalpojumi, ko sniedz kompetentas, 
profesionālas aģentūras;
d)tās dokumentācijas sniegšanas 
veicināšana, kas paskaidrotu, interpretētu 
un vienkāršotu standartus kopā ar 
pamatnostādnēm attiecībā uz to 
izmantošanu un labāko praksi;
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e) atbalstu mazo un amatniecības 
uzņēmumu standartu ieviešanai, ieskaitot 
vides standartus.

Or. fr

Pamatojums

Standartizācija ir vajadzīga, lai nodrošinātu jauninājumus un konkurētspēju mazos un 
amatniecības uzņēmumos. Tādēļ ir jāpieņem tāda standartizācijas politika, kas ir piemērota 
to īpašajām vajadzībām, tās ieviešanai pieprasot ilgstošu atbalstu Kopienas līmenī, jo īpaši 
attiecībā uz apmācību par informāciju, izpratni un interpretāciju.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 168
15. a) pants (jauns)

15. a) pants
Mazo uzņēmumu līdzdalība standartu 

izstrādē un īstenošanā
Mazo un amatniecības uzņēmumu 
līdzdalība standartizācijas, kvalitātes 
kontroles, preču un pakalpojumu drošības 
politikas izveidē ietver:
a) atbalstu un veicināšanu to organizāciju 
līdzdalībai, kas pārstāv mazos uzņēmumus 
Eiropā, un starptautiskās standartizācijas 
iniciatīvas, ieskaitot patērētāju aizsardzību;
b) speciālistu apmācības veicināšanu 
standartizācijas un kvalitātes kontroles 
jomā tajās organizācijās, kuras pārstāv 
mazos un amatniecības uzņēmumus;
c) informācijas, izpratnes un padomdevēju 
pakalpojumi, ko sniedz kompetentas, 
profesionālas aģentūras;

d) tās dokumentācijas veicināšana, kas 
paskaidrotu, interpretētu un vienkāršotu 
standartus kopā ar pamatnostādnēm 
attiecībā uz to izmantošanu un labāko 
praksi;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 169
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, ieteicams reģionāla un vietējā 
līmenī, 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.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu mazāk attīstīto reģionu sociāli ekonomisko attīstību, programmas īstenošana
ir jāveic vietējām un reģionālām iestādēm.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 170
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 un jauninājumi, tehnoloģiju un 
netehnoloģisku jauninājumu, piemēram,
procesu jauninājumu, organizāciju un 
iestāžu jauninājumu pārņemšana.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar Oslo rokasgrāmatas jauninājumu definīciju.

Oslo rokasgrāmata (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)/Eurostat, 
2005. gada novembris) ietver OECD/ES pamatnostādnes datu par jauninājumiem vākšanai 
un interpretācijai. Rokasgrāmatu nesen pārskatīja un ar tās trešo izdevumu iepazīstināja 
2005. gada novembrī. Rokasgrāmata paskaidro jauninājumu koncepciju, un tā kā KJP 
jauninājumu definīcijai ir jābūt saskaņā ar visjaunākajām jauninājumu koncepcijas 
specifikācijām, Oslo rokasgrāmata ir skaidrs šīs definīcijas avots.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 171
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 un tehnoloģiju 
pārņemšana, kā arī šo darbību pārrobežu 
raksturs.

Or. es

Pamatojums

Ir jāfinansē Eiropas uzņēmumu internacionalizācija šajā nozīmīgajā laikā, kad rūpniecības 
pārvietošana ir lielākās daļas Eiropas valstu un rūpniecības nozaru dienaskārtībā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 172
17. panta 1. punkta a) daļa

a) sniedz ieguldījumu MVU izveidē un 
finansēšanā un samazina starp pašu kapitāla 
un riska kapitāla tirgu pastāvošo 
neatbilstību, kas kavē MVU izmantot savu 
izaugsmes potenciālu;

a) sniedz ieguldījumu MVU izveidē un 
finansēšanā un samazina starp pašu kapitāla 
un riska kapitāla tirgu pastāvošo 
neatbilstību, kas kavē MVU izmantot savu 
izaugsmes potenciālu, lai radītu Eiropas 
riska kapitāla tirgu;
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Or. en

Pamatojums

Viena no galvenajām problēmām, ar ko Eiropā šodien saskaras nākamie investori MVU ar 
lielu izaugsmes potenciālu, ir riska kapitāla tirgus fragmentācija. Lai samazinātu MVU, kas 
ir ieviesuši jauninājumus, finansiālās atšķirības, ir būtiski atcelt ierobežojošās un publicitātes 
barjeras, ar ko saskaras starpvalstu potenciālie investori riska kapitāla fondos. Straujas 
izaugsmes un jauninājumu mehānisms (GIF) var dot ieguldījumu pakāpeniskā īsta Eiropas 
riska kapitāla tirgus radīšanā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 173
17. panta 2. punkts 1. un 2. apakšpunkti

2. GIF sastāv no divām daļām: 2. GIF sastāv no divām daļām:
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. Var arī 
ieguldīt fondos un investīciju instrumentos, 
ko veicina biznesa eņģeļi.

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. Tā 
mērķis ir arī investīcijas fondos, kas 
specializēti to MVU otrajā vai trešajā 
finansēšanas kārtā un saskaras ar 
nopietnām grūtībām riska kapitāla fondu 
veidošanā..

Otrā daļa – GIF 2 – attiecas uz investīcijām 
paplašināšanās posmā, investīcijas tiek 
novirzītas īpašos riska kapitāla fondos, kas 
savukārt nodrošina kvazi- pašu kapitālu vai 
pašu kapitālu novatoriskiem MVU ar augstu 
izaugsmes potenciālu paplašināšanās posmā. 
GIF 2 investīcijās neietilpst pārpirkšanas 
vai aizstāšanas kapitāls.

Otrā daļa – GIF 2 – attiecas uz investīcijām 
paplašināšanās posmā, investīcijas tiek 
novirzītas īpašos riska kapitāla fondos, kas 
savukārt nodrošina kvazi- pašu kapitālu vai 
pašu kapitālu novatoriskiem MVU ar augstu 
izaugsmes potenciālu paplašināšanās posmā. 
GIF 2 investīcijās atbalsta gan 
pārpirkšanas, gan arī aizstāšanas kapitālu.

Or. en

Pamatojums

Daudzi MVU ar straujas izaugsmes jauninājumu potenciālu pirmajos posmos saskaras ar 
grūtībām, jo tiem nav pietiekama riska kapitāla fonda. Sakarā ar to, ka ir svarīgi, lai 
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finansējuma plūsma būtu nepārtraukta, mums ir jāatbalsta specializētie fondi, kas līdzfinansē 
jau finansētos biznesa projektus (otrā vai trešā finansēšanas kārta).
MVU īpašnieka maiņa bieži ir saistīta ar jaunām investīcijām un jauninājumiem, bet šim 
procesam bieži traucē tas, ka MVU trūkst pietiekama kapitāla tā paplašināšanās laikā. Tādēļ 
ir noderīgi gan pārpirkšanas, gan arī aizstāšanas pārvaldību atbalstīt saskaņā ar GIF 
2. daļu.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 174
17. panta 2. punkta 2. apakšpunkts

Otrā daļa – GIF 2 – attiecas uz investīcijām 
paplašināšanās posmā, investīcijas tiek 
novirzītas īpašos riska kapitāla fondos, kas 
savukārt nodrošina kvazi- pašu kapitālu vai 
pašu kapitālu novatoriskiem MVU ar augstu 
izaugsmes potenciālu paplašināšanās posmā. 
GIF 2 investīcijās neietilpst pārpirkšanas vai 
aizstāšanas kapitāls.

Otrā daļa – GIF 2 – attiecas uz investīcijām 
paplašināšanās posmā, investīcijas tiek 
novirzītas īpašos riska kapitāla fondos, kas 
savukārt nodrošina kvazi- pašu kapitālu vai 
pašu kapitālu novatoriskiem MVU ar augstu 
izaugsmes potenciālu paplašināšanās posmā. 
GIF 2 investīcijās neietilpst pārpirkšanas vai 
aizstāšanas kapitāls.

GIF investīciju mērķis ir fondi, kas var 
uzskatāmi pierādīt pieredzi un izcilību 
sadarbībā ar novatoriskiem MVU,
jauninājumiem un tādām pētniecības
kopām, kā zinātnes un tehnoloģijas parki, 
kā arī ar citiem jauninājumu dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vispārēju programmas efektīvu pārraudzību, tās kvalitātes pasākumi ir 
jāīsteno visos aspektos, un izmantojot visus instrumentus.
Sakarā ar to, ka GIF apkalpo Eiropas Investīciju fonds (EIF), un lai nodrošinātu to, ka 
finanšu starpnieki, kas tieši nav saistīti ne ar jauninājumiem, ne arī ar vidi, ir kas vairāk nekā 
vienkārši konsultanti un starpnieki, ir būtiski, lai riska kapitāla fondiem, „biznesa eņģeļiem” 
utt. būtu labas zināšanas un ciešas attiecības ar novatoriskiem MVU, jauninājumiem , kā arī 
ar pētniecības un tehnoloģija attīstības grupām utt. Tieši cieši sadarbojoties ar MVU, tiek 
panākts konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas fondu pieauguma efekts.

Grozījumu iesniedza Ján Hudacký

Grozījums Nr. 175
17. panta 2. punkta 3. apakšpunkts
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GIF var ieguldīt starpniekos, vajadzības 
gadījumā darbojoties valsts programmās, 
kuru mērķis ir attīstīt investīciju kompānijas 
maziem uzņēmumiem.

GIF var ieguldīt starpniekos, kuri,
ieteicams, darbojas reģionālā līmenī, 
vajadzības gadījumā darbojoties valsts 
programmās, kuru mērķis ir attīstīt 
investīciju kompānijas maziem 
uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Reģionālie starpnieki spēj labāk saskatīt vietējo uzņēmumu jauninājumu potenciālu un spējas, 
kā arī elastīgāk reaģēt uz to vajadzībām un reģionālās biznesa vides izmaiņām.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 176
18. panta 2. punkta a) 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) 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, vai to 
uzņēmējdarbības paplašināšanās aiz 
robežām, kā arī atbilstoša nodrošinājuma 
trūkuma dēļ;

Or. de

Pamatojums

MVU, paplašinot to darbību kaimiņvalstīs, saskaras ar īpašām grūtībām piekļuvē
finansējumam, jo finanšu iestādes uzskata, ka tas rada lielāku risku, vai arī nav pietiekamas 
informācijas par reģionu, kurā tiek veikti ieguldījumi.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 177
18. panta 2. punkta 4. apakšpunkts

Ceturtā daļa – d) MVU aizņēmuma finanšu Ceturtā daļa – d) MVU aizņēmuma finanšu 
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portfeļa pārvēršana vērtspapīros – koncentrē 
papildu aizņēmuma finansējumu MVU 
atbilstoši riska dalīšanas pasākumiem ar 
konkrētām iestādēm. Atbalsts šiem 
darījumiem ir ar nosacījumu, ka kredīta 
devējs garantē, ka būtiska daļa no MVU 
mobilizētā kapitāla esošās likviditātes ir 
aizdota pieņemamā laika posmā.

portfeļa pārvēršana vērtspapīros – koncentrē 
papildu aizņēmuma finansējumu MVU 
atbilstoši riska dalīšanas pasākumiem ar 
konkrētām iestādēm. Atbalsts šiem 
darījumiem ir ar nosacījumu, ka kredīta 
devējs garantē, ka būtiska daļa no MVU 
mobilizētā kapitāla esošās likviditātes ir 
aizdota pieņemamā laika posmā.

MVU garantiju (MVUG) daļas mērķis ir 
bankas un finanšu starpnieki, kas var 
uzskatāmi pierādīt pieredzi un izcilību 
sadarbībā ar novatoriskiem MVU,
jauninājumiem un tādām pētniecības 
kopām kā zinātnes un tehnoloģijas parki, 
kā arī ar citiem jauninājumu dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vispārēju programmas efektīvu pārraudzību, tās kvalitātes pasākumi ir 
jāīsteno visos aspektos, un izmantojot visus instrumentus.
Sakarā ar to, ka GIF apkalpo Eiropas Investīciju fonds (EIF), un lai nodrošinātu to, ka 
finanšu starpnieki, kas tieši nav saistīti ne ar jauninājumiem, ne arī ar vidi, ir kas vairāk nekā 
vienkārši konsultanti un starpnieki, ir būtiski, lai riska kapitāla fondiem, „biznesa eņģeļiem” 
utt. būtu labas zināšanas un ciešas attiecības ar novatoriskiem MVU, jauninājumiem , kā arī 
ar pētniecības un tehnoloģija attīstības grupām utt. Tieši cieši sadarbojoties ar MVU, tiek 
panākts konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas fondu pieauguma efekts.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 178
19. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)

ba) riska fondu, banku un finanšu 
starpnieku kompetences uzlabošana 
attiecībā uz sadarbību ar novatoriskiem 
MVU, jauninājumu un pētniecības kopām, 
tādām kā zinātnes un tehnoloģijas parki, kā 
arī ar citiem jauninājumu dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Lai visiem MVU nodrošinātu vienādu pieeju straujas izaugsmes un jauninājumu mehānisma 
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(GIF) un MVUG pakalpojumiem, kapacitātes palielināšanas metode (CBS) ir jāizmanto, lai 
uzlabotu riska fondu, banku un finanšu starpnieku kompetenci sadarbībā ar novatoriskiem 
MVU, jauninājumu un pētniecības balstītām kopām (RTD), kā arī ar citiem „jauninājumu 
dalībniekiem”, pievēršot uzmanību izaugsmes un jauninājumu mehānisma (GIF) un MVUG 
finanšu starpnieku pieredzes un izcilības nozīmīgumam. Tas tikai norāda uz to, ka dažās 
dalībvalstīs ir vajadzīgs papildu atbalsts finanšu starpnieku padomdevēju un apmācību 
pakalpojumiem.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 179
19. panta 2. punkta 5. apakšpunkts

Partnerības darbība papildina kredītlīnijas
vai riska dalīšanu, ko nodrošina 
starptautiskās finanšu iestādes 
partnerbankām vai finanšu iestādēm valstīs, 
kas piedalās pamatprogrammā. Darbības 
lielākā daļa attiecas uz banku kapacitātes 
uzlabošanu, lai noteiktu potenciālo 
ekonomisko dinamismu projektiem ar 
būtisku ekojauninājumu nozīmi.

Partnerības darbība papildina kredītlīnijas 
vai riska dalīšanu, ko nodrošina 
starptautiskās finanšu iestādes 
partnerbankām vai finanšu iestādēm valstīs, 
kas piedalās pamatprogrammā. Darbības 
lielākā daļa attiecas uz banku kapacitātes 
uzlabošanu, lai noteiktu potenciālo 
ekonomisko dinamismu projektiem ar 
būtisku ekojauninājumu nozīmi.

Lai visiem MVU nodrošinātu vienādu 
pieeju straujas izaugsmes un jauninājumu 
mehānisma (GIF) un MVUG 
pakalpojumiem, kapacitātes palielināšanas 
metode (CBS) ir jāizmanto, lai uzlabotu 
riska fondu, banku un finanšu starpnieku 
kompetenci sadarbībā ar novatoriskiem 
MVU, jauninājumu un pētniecības kopām, 
kā arī ar citiem jauninājumu dalībniekiem. 
Lai to paveiktu tiek sniegti pakalpojumi 
konsultantu un apmācību jomā.

Or. en

Pamatojums

Lai visiem MVU nodrošinātu vienādu pieeju straujas izaugsmes un jauninājumu mehānisma 
(GIF) un MVUG pakalpojumiem, kapacitātes palielināšanas metode (CBS) ir jāizmanto, lai 
uzlabotu riska fondu, banku un finanšu starpnieku kompetenci sadarbībā ar novatoriskiem 
MVU, jauninājumu un pētniecības balstītām kopām, kā arī ar citiem „jauninājumu 
dalībniekiem”, pievēršot uzmanību izaugsmes un jauninājumu mehānisma (GIF) un MVUG 
finanšu starpnieku pieredzes un izcilības nozīmīgumam. Tas tikai norāda uz to, ka dažās 
dalībvalstīs ir vajadzīgs papildu atbalsts finanšu starpnieku padomdevēju un apmācību 
pakalpojumiem.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 180
20. panta 2. punkta a), b) un c) daļas

a) informācijas, pieredzes apmaiņas un 
uzņēmumu sadarbības pakalpojumus;

a) informācijas, pieredzes apmaiņas un 
uzņēmumu sadarbības pakalpojumus
(piemēram, Eiropas Informācijas centri 
(EIC));

b) jauninājumu, tehnoloģiju un zināšanu 
tālāknodošanas pakalpojumus;

b) jauninājumu, tehnoloģiju un zināšanu 
tālāknodošanas pakalpojumus (piemēram, 
Jauninājumu rosināšanas centri (IRC);

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

c) pakalpojumus, kas veicina MVU 
līdzdalību Kopienas PTA (Pētniecības 
balstītu kopu) pamatprogrammā (piemēram, 
nacionālie kontaktpunkti).

Or. en

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 181
20. panta 2. punkta ievaddaļa

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

2. Lai uzlabotu speciālistu zināšanas par 
tirgu, kuras iegūst no pašreizējiem Eiropas 
uzņēmējdarbības atbalsta tīkliem, jo īpaši 
Eiropas Informācijas centros (EIC) un 
Jauninājumu rosināšanas centros (IRC), 
ar uzņēmumiem saistītās konsultējošās 
iestādēs, tiem uzdod cieši sadarboties,
sniedzot pakalpojumus uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU, kas minēti šā panta 1. punktā. 
Finanšu atbalstu var garantēt tīkla 
partneriem, lai nodrošinātu jo īpaši:

Or. te

Pamatojums

Ir jāizmanto Eiropas Informācijas centru un (EIC) un Jauninājumu rosināšanas centru (IRC) 
pašreizējā pieredze.



AM\593717LV.doc 69/104 PE 367.642v01-00

 Ārējias tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 182
20. panta 2. punkta a) daļa (jauna)

a) Jauninājumu un konkurētspējas karstās 
līnijas izveidošana vismaz trijās valodās, 
kas spētu nodrošināt uzticamu atbalstu 
tiem MVU, kas to pieprasa, un informētu 
tos par atbalsta programmām, kurām tie 
var pieteikties, kā arī par attiecīgiem 
kontaktiem;

Or. de

Pamatojums

MVU ir jābūt iespējām ātri un viegli iegūt ticamu informāciju.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 183
20. panta 2. punkta a) daļa

a) informācijas, pieredzes apmaiņas un 
uzņēmumu sadarbības pakalpojumus;

a) informācijas, atbalsta, atgriezeniskās 
saites un uzņēmumu sadarbības 
pakalpojumus (ko piedāvā Eiropas 
Informācijas centri (EIC));

Or. de

Pamatojums

Ir jāizmanto Eiropas Informācijas centru un (EIC) un Jauninājumu rosināšanas centru (IRC) 
pašreizējā pieredze.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 184
20. panta 2. punkta c a) daļa (jauna)

ca) pakalpojumi, kas veicina MVU 
līdzdalību uzņēmējdarbības un 
jauninājumu pamatprogrammā un valstu 
programmās.
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Or. en

Pamatojums

Programmas ietver pakalpojumus, kas veicina MVU līdzdalību Kopienas PTA 
pamatprogrammā (20. panta 2. punkta c) apakšpunkts) un Šādus pakalpojumus ir jāietver arī 
KJP. Tā kā MVU ir izaugsmes un nodarbinātības pamats gan jaunajās, gan arī vecajās 
nozarēs, svarīgi ir veicināt tādas uzņēmējdarbības un jauninājumu programmas kā KJP. Šis 
atbalsts ir būtisks, lai programmas būtu efektīvas. MVU nav bijis pietiekams atbalsts 
līdzdalībai iepriekšējās Kopienas uzņēmējdarbības un jauninājumu daudzgadu programmās 
(DGP).

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 185
20. panta 3. punkts

3. Komisija atlasa tīkla dalībniekus, 
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.

3. Komisija atlasa tīkla dalībniekus, 
uzaicinot iesniegt priekšlikumus attiecībā uz 
dažādiem pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, jo īpaši 
pievēršot uzmanību kandidātu attiecīgajai 
pieredzei uzņēmumu, īpaši MVU, atbalsta 
pakalpojumu plānošanā un vadīšanā, 
paplašinot to komerciālo darbību ārvalstīs. 
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.

Or. de

Pamatojums

Ir jāizmanto Eiropas Informācijas centru un (EIC) un Jauninājumu rosināšanas centru (IRC) 
pašreizējā pieredze.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 186
20. panta 3. punkts
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3. Komisija atlasa tīkla dalībniekus, 
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.

3. Komisija atlasa tīkla dalībniekus, 
uzaicinot iesniegt priekšlikumus attiecībā uz 
dažādiem pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b), c) un ca) 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.

Or. en

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 187
20. panta 3. a) punkts (jauns)

3. a) Lai nodrošinātu 2. punkta a), b), c) un 
ca) punktos minēto pakalpojumu kvalitāti, 
tīkla partneru izvēlē tiks uzsvērta:
- pieredze un izcilība konsultēšanā, 
zināšanu izplatīšanā un tīklu veidošanā;
- pietiekams III pielikumā minēto darbību 
apjoms;
- visiem tīkla partneriem ir jānodrošina 
izcila 2. a), b), c) un d) punktos minēto 
pakalpojumu kvalitāte neatkarīgi no 
dalībvalsts, kurā tie darbojas.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina Eiropas Informācijas centru un Jauninājumu rosināšanas centru sniegto 
pakalpojumu kvalitāte, lai reaģētu uz kritiku, kas saņemta no MVU, par citām Kopienas 
programmām.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 188
20. panta 3. a) punkts (jauns)

3. a) Papildus 2. a), b) un c) punktā 
minētajiem pakalpojumiem, Komisija var 
sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstīm,
veidojot „daudzpusīgos” informācijas 
centrus, kuros potenciālie kandidāti tiks 
informēti par pamatprogrammas palīdzības 
iespējām kopumā, un vajadzības gadījumā 
tos nosūtīs attiecīgajiem partneriem, kā 
minēts 2. punktā. „Daudzpusīgās” 
informācijas centri sniedz arī informāciju 
attiecībā uz struktūrfondu un lauku 
attīstības fonda atbalstītajām programmām, 
kā arī citām attiecīgajām Kopienas 
programmām (piemēram, uz mūža 
izglītības programmu), kurām ir tādi paši 
mērķi kā pamatprogrammai, un vajadzības 
gadījumā nosūta ieinteresētās puses pie 
attiecīgajām atbildīgajām struktūrām 
tālākas palīdzības saņemšanai.

Or. en

Pamatojums

„ES daudzpusīgās informācijas centri” nodrošinās to, ka ieinteresētās puses, īpaši MVU, 
kuriem nav laika un resursu sameklēt, kur tie var gūt atbalstu, viegli piekļūst informācijai un 
padomam par visiem pakalpojumiem, kas tiem var būt noderīgi.
Ir jāveido praktiska saikne ar attiecīgajām mūža izglītība programmām un programmām, 
kuras finansē no struktūrfondu un lauku attīstības fondu līdzekļiem, lai veicinātu vajadzīgo
sinerģiju ar pamatprogrammu.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 189
20. panta 4. punkts

4. Papildus pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, Komisija 
var nodrošināt finansiālu atbalstu citu 
darbību īstenošanai pamatprogrammas 

4. Papildus pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b), c) un ca) apakšpunktā, 
Komisija var nodrošināt finansiālu atbalstu 
citu darbību īstenošanai pamatprogrammas 
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ietvaros pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas attiecas tikai uz tīkla 
partneriem.

ietvaros pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas attiecas tikai uz tīkla 
partneriem. Komisija izvērtē tīkla partneru 
sniegto pakalpojumu kvalitāti reizi gadā. Ja 
atklāj, ka sniegto pakalpojumu kvalitāte ir 
neapmierinoša, ir jāpārskata pamata 
partnerattiecību nolīgumi un jāizsludina 
jauns konkurss piedāvājumu iesniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Tīkla partneru sniegto pakalpojumu izvērtēšanai ir jābūt daļai no kopējas programmas 
kvalitātes pārraudzības, un, ja atklāj, ka sniegto pakalpojumu kvalitāte nav apmierinoša, ir 
jāveic vajadzīgās izmaiņas.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 190
20. panta 4. punkts

4. Papildus pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, Komisija 
var nodrošināt finansiālu atbalstu citu 
darbību īstenošanai pamatprogrammas 
ietvaros pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus, kas attiecas tikai uz tīkla 
partneriem.

4. Papildus pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b), c) un 3. a) punkts
apakšpunktā, Komisija var nodrošināt 
finansiālu atbalstu citu darbību īstenošanai 
pamatprogrammas ietvaros pēc 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kas 
attiecas tikai uz tīkla partneriem.

Or. en

Pamatojums

Izriet no jaunā 20. panta 3. a) punkta ieviešanas.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 191
20. panta 4. a) punkts (jauns)

4. a) Komisija sniedz īpašu atbalstu MVU 
tajos reģionos, kuri atrodas nomalēs, ir 
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mazāk attīstīti, vai kuriem ir vajadzīgi 
jauninājumi, lai nostiprināto konkurētspēju
uzņēmējdarbībā.

Or. es

Pamatojums

Lai veicinātu ekonomikas pieaugumu un ar mērķi izveidot tādas reģionāla un vietēja līmeņa 
kopas, kuras varētu veicināt Eiropas kopas attīstību, ir būtiski atbalstīt šos reģionus ar 
darbībām, kas veicinātu jauninājumus un konkurētspēju, kura ir piemērota to ekonomikas un 
uzņēmumu struktūrām.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 192
20. panta 6. a) punkts (jauns)

6. a) Valstu un reģionālajiem pakalpojumu 
sniedzēji, ko atbalsta organizācijas, kuras 
pārstāv mazos uzņēmumus, ir jākonsultē,
un tiem var sniegt finansiālu atbalstu, lai 
uzsāktu darbības saskaņā ar šo 
pamatprogrammu.

Or. fr

Pamatojums

Pārstāvošas organizācijas kontaktējas ar miljoniem mazo uzņēmumu, lai padarītu iespējamu 
vajadzīgo priekšdarbu veikšanu, lai mazie uzņēmumi kļūtu konkurētspējīgāki šīs 
pamatprogrammas būtiskākajās jomās: jauninājumi, vide, informācijas tehnoloģijas, 
standartizācija un uzņēmumu pārdale.

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 193
21. panta 2. punkta b) daļa

b) kopā piedalās vismaz trīs valstis; un b) iesaistās dalībnieki no vismaz divām 
valstīm; 

Or. de
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Pamatojums

Pietiek ar divām dalībvalstīm. Lai sasniegtu vēlamo efektu, sadarbības projektam ar divām 
dalībvalstīm ir jābūt atbilstošam, lai pamatojoties uz to pieprasītu finansējumu jauninājumu 
veicināšanai.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 194
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. Atbalstu var 
piešķirt tādu valstu un reģionālo valsts 
veicināšanas institūciju sadarbībai kā 
veicināšanas bankas vai fondi, lai dotu tiem 
iespēju apmainīties pieredzē un uzsākt 
starpvalstu MVU veicināšanas 
izmēģinājuma projektus.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmējdarbības jauninājumu atbalsta projekts ir ļoti noderīgs līdzeklis, lai labāk koordinētu 
tās MVU atbalsta darbības starpvalstu līmenī, kas ir būtiskas ES valstīs vai reģionos. Valsts 
veicināšanas iestādes, kas sniedz atbalsta pakalpojumus uzņēmumiem, var daudz iegūt,
stiprinot savstarpējo institucionālo sadarbību un ieviešot starpvalstu veicināšanas projektus 
vai fondus, kas paredzēti MVU un kurus ir plānots atvērt starpvalstu sadarbībai un 
ieguldījumiem.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 195
22. panta a) punkts

a) pētījumi, datu vākšana, pārskati un 
publikācijas, kuru pamatā, ja iespējams, ir 
valsts statistika;

(a) pētījumi, ieskaitot pētījumus par tirgus 
ekonomisko pamatojumu, datu vākšana, 
pārskati un publikācijas, ieskaitot tos, kuri 
nāk no ideju ģeneratoriem, kas 
specializējas uzņēmējdarbībā un 



PE 367.642v01-00 76/104 AM\593717LV.doc

LV                           Ārējias tulkojums

jauninājumos, kuru pamatā, ja iespējams, ir 
valsts statistika;

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu konkurētspēju, ir svarīgi ne tikai ieviest jauninājumus, bet arī zināt, kāda veida 
jauninājumi ir pieprasīti tirgū. Eiropas ideju ģeneratoru tīkla attīstība, tīkla, kas ir 
specializējies uzņēmējdarbības un jauninājumu politikas analīzē, ir katalizators 
uzņēmējdarbības un jauninājumu kultūras radīšanā.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 196
22. panta d a) daļa (jauna)

d. a) konsultācijas ar attiecīgos uzņēmumus 
pārstāvošām organizācijām un to tieša 
iesaistīšana.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 197
22. panta d b) daļa (jauna)

d. b) mācību atbalsta, aprīkojuma resursu,
pamatnostādņu un MVU izveidotās 
tehniskās dokumentācijas izplatīšana un 
izmantošana vienā dalībvalstī tā, lai 
sasniegtu optimālo rezultātu, no kura 
ieguvējas būtu arī citas dalībvalstis.

Or. fr

Pamatojums

MVU organizācijas vairākās dalībvalstīs ir izveidojušas mācību atbalstu, aprīkojuma
resursus, pamatnostādnes un tehnisko dokumentāciju, kas ir izrādījusies noderīga, bet bieži 
nav pieejama citās valstīs (tulkošanas problēmas). Tiem vienkārši ir vajadzīgs tulkojums un 
šo instrumentu pielāgošana vietējā un valstu līmenī, lai panāktu izmaksu efektivitāti.
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Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 198
23. pants

Mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī

Mērķsadarbība starp organizācijām, kas
saistītas ar uzņēmējdarbību, valsts un 
reģionu līmenī

1. Lai sekmētu efektīvu administratīvo 
sadarbību, mērķsadarbības pasākumus var 
izveidot, pamatojoties uz uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus valsts 
kontakpunktiem. Šajos kontaktpunktos pēc
tam nosaka vadošo ekspertu vai ekspertu 
grupu vienošanās dokumentā ar attiecīgajām 
valsts un reģionālajām iestādēm.

1. . Lai sekmētu efektīvu administratīvo 
sadarbību, mērķsadarbības pasākumus starp 
organizācijām, kas saistītas ar
uzņēmējdarbību, var izveidot, pamatojoties 
uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 
valsts kontakpunktiem. Šajos 
kontaktpunktos pēc tam nosaka vadošo 
ekspertu vai ekspertu grupu vienošanās 
dokumentā ar attiecīgajām valsts un 
reģionālajām iestādēm.

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 
piešķirt subsīdijas organizācijām.

3. Mērķsadarbības pasākumus var 
papildināt Komisijas sniegti centrālā 
atbalsta pakalpojumi

Or. de

Pamatojums

Mērķis ir veicināt jauninājumus komerciālā jomā, un finansējums ir stingri jāierobežo šim 
mērķim. To var atbalstīt sadarbība starp uzņēmumiem un komerciālām organizācijām. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 199
23. panta virsraksts

Mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī

Mērķsadarbība starp iestādēm un 
uzņēmējdarbības asociācijām valsts un 
reģionu līmenī

Or. en
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Pamatojums

Ir jāietver arī sadarbība starp uzņēmumiem un to organizācijām.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 200
23. panta virsraksts

Mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

Mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu un vietējā līmenī.

Or. es

Pamatojums

Ir jāievieš arī sadarbības starp iestādēm vietējā dimensija.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 201
23. panta 1. punkts

1. Lai sekmētu efektīvu administratīvo 
sadarbību, mērķsadarbības pasākumus var 
izveidot, pamatojoties uz uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus valsts 
kontakpunktiem. Šajos kontaktpunktos pēc 
tam nosaka vadošo ekspertu vai ekspertu 
grupu vienošanās dokumentā ar attiecīgajām 
valsts un reģionālajām iestādēm.

1. Lai sekmētu efektīvu administratīvo 
sadarbību, mērķsadarbības pasākumus var 
izveidot, pamatojoties uz uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus valsts 
kontakpunktiem. Šajos kontaktpunktos pēc 
tam nosaka vadošo ekspertu vai ekspertu 
grupu vienošanās dokumentā ar attiecīgajām 
valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm.

Or. es

Pamatojums

Ir jāievieš arī sadarbības starp iestādēm vietējā dimensija.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 202
23. panta 1. punkts

1. Lai sekmētu efektīvu administratīvo 
sadarbību, mērķsadarbības pasākumus var 
izveidot, pamatojoties uz uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus valsts 
kontakpunktiem. Šajos kontaktpunktos pēc 
tam nosaka vadošo ekspertu vai ekspertu 
grupu vienošanās dokumentā ar attiecīgajām 
valsts un reģionālajām iestādēm.

1. Lai sekmētu efektīvu administratīvo 
sadarbību, mērķsadarbības pasākumus var 
izveidot, pamatojoties uz uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus valsts 
kontakpunktiem. Šajos kontaktpunktos pēc 
tam nosaka vadošo ekspertu vai ekspertu 
grupu vienošanās dokumentā ar attiecīgajām 
valsts un reģionālajām iestādēm un 
uzņēmējsabiedrību asociācijām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāietver arī sadarbība starp uzņēmumiem un to organizācijām.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 203
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 
piešķirt subsīdijas valsts iestādēm un 
uzņēmējdarbības asociācijām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāietver arī sadarbība starp uzņēmumiem un to organizācijām.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 204
24. pants

Programmas atbalsta pasākumi Programmas atbalsta un citi pasākumi
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Komisija apņemas: Komisija apņemas:
a) analizēt un uzraudzīt konkurētspēju un 
nozaru jautājumus, tostarp Komisijas gada 
ziņojumu par Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju;

a) analizēt un uzraudzīt konkurētspēju un 
nozaru jautājumus, tostarp Komisijas gada 
ziņojumu par Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju;

b) sagatavot novērtējumu par Kopienas 
pasākumu rezultātiem, jo īpaši uzņēmumu 
konkurētspējā;

b) sagatavot novērtējumu par Kopienas 
pasākumu rezultātiem, jo īpaši uzņēmumu 
konkurētspējā un līdz ar to par pašreizējo 
tiesību aktu vienkāršošanu vai jauniem 
likumdošanas pasākumiem, kas ES padarīs 
jauninājumus pievilcīgākus (piemēram, 
intelektuālā īpašuma tiesību jomā);

c) veikt noteiktu aspektu vai īstenošanas 
pasākumu novērtējumu saistībā ar šo 
programmu;

c) veikt noteiktu aspektu vai īstenošanas 
pasākumu novērtējumu saistībā ar šo 
programmu;

d) izplatīt atbilstošu informāciju saistībā ar 
šo programmu.

d) izplatīt atbilstošu informāciju saistībā ar 
šo programmu.

d. a) sagatavot priekšlikumu Padomes 
regulai par Kopienas Jauninājumu 
aģentūras izveidošanu.

Or. en

Pamatojums

Virsrakstam ir labāk jāatspoguļo panta saturs.

ES ir jāreaģē uz vajadzību izstrādāt labvēlīgu juridisko sistēmu attiecībā uz jauninājumiem 
(piemēram, intelektuālo īpašumtiesību jomā), lai cīnītos ar konkurentiem visā pasaulē.

Attiecībā uz vajadzību izveidot Eiropas Jauninājumu aģentūru, skatīt 3. grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena 
Ek

Grozījums Nr. 205
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, to īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi, darbības grafiki, kā arī dalības 
noteikumi, atlases kritēriji, un pasākumu 
īstenošanas novērtējums, saskaņā ar 
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10. pantā noteiktajiem mērķiem, izņemot 
tos, kuri minēti 24. pantā. Darba 
programma nosaka pasākumus, kas veicina 
ekojauninājumus, un iepazīstina ar tiem 
atsevišķā nodaļā.

Or. en

Pamatojums

Ar sākotnējo formulējumu mēs izslēdzam 6. pantā minēto kopīga ieviešanas aprīkojuma 
iespēju. Jaunais formulējums ir saskaņā arī ar citiem atbilstošajiem noteikumiem (36. un 
45. pants). Papildus mums ir jāpaskaidro, uz ko tieši attiecas ekojauninājumi darba 
programmas līmenī.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 206
25. panta 1. a) punkts (jauns)

Komisija izveido darba programmu,
konsultējoties ar 46. panta 1. a) punktā 
minēto komiteju. 

Or. sv

Pamatojums

Programmas komitejām ir nozīmīga loma, un to pilnvaras nav jāsamazina. 

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 207
26. panta 3. punkts

3. Pasākumi, kas minēti 2. punktā, jāveic, jo 
īpaši pievēršot uzmanību izpratnes 
veidošanai un iespēju un priekšrocību 
sekmēšanai, ko IKT sniedz iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem.

3. Pasākumi, kas minēti 2. punktā, ir 
paredzēti, lai uzlabotu MVU jauninājumu 
potenciālu un konkurētspēju. Pasākumi 
ietver arī izpratnes veidošanu un iespēju un 
priekšrocību sekmēšanu, ko IKT sniedz 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāatbrīvo MVU jauninājumu potenciāls.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 208
26. panta 3. punkts

3. Pasākumi, kas minēti 2. punktā, jāveic, jo 
īpaši pievēršot uzmanību izpratnes 
veidošanai un iespēju un priekšrocību 
sekmēšanai, ko IKT sniedz iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem.

3. Pasākumi, kas minēti 2. punktā, dos 
ieguldījumu uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
jauninājumu potenciāla un konkurētspējas 
uzlabošanā , un tos vajadzības gadījumā
veic, ņemot vērā izpratnes veidošanu un
iespēju un priekšrocību sekmēšanu, ko IKT 
sniedz iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Izpratnes veidošana ir ļoti nozīmīga, bet tā nevar būt visu darbību priekšnoteikums.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 209
27. panta a) daļa

a) nodrošināt bezproblēmu piekļuvi uz IKT 
balstītiem pakalpojumiem un izveidot 
atbilstošus pamatnosacījumus ātrai un 
atbilstošai apvienotu ciparsakaru sistēmu un 
pakalpojumu pārņemšanai, iekļaujot 
savietojamības, drošības un ticamības 
aspektus;

a) nodrošināt bezproblēmu piekļuvi uz IKT 
balstītiem pakalpojumiem un izveidot 
atbilstošus pamatnosacījumus ātrai, 
atbilstošai un efektīvai apvienotu 
ciparsakaru sistēmu un pakalpojumu 
pārņemšanai, iekļaujot savietojamības, 
drošības un ticamības aspektus;

Or. el

Pamatojums

Ciparsakaru sistēmu un pakalpojumu uzsākšana ir jāvērtē, ņemot vērā ne tikai to, cik tai ir 
viegla pieeja, bet arī atsevišķiem lietotājiem sniegto pakalpojumu izmērāmo efektivitāti. 
Cilvēkiem ir jābūt ne tikai pieejai šīm tehnoloģijām, bet ir jāspēj tās arī efektīvi izmantot un 
iegūt no tām labumu. 
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 210
29. panta a) daļa

a) uzlabot IKT pieejamību un digitālo 
plašsaziņas līdzekļu lietotājprasmi;

a) uzlabot IKT pieejamību, digitālo 
plašsaziņas līdzekļu lietotājprasmi un 
iepazīstināt sabiedrību ar IKT;

Or. el

Pamatojums

Pieeja IKT ir būtisks priekšnosacījums, bet tas vien ir nepietiekams, lai atvērtu ceļu uz 
digitālo pasauli. Ir jāveicina metodiskas un novatoriskas darbības, lai informētu sabiedrību 
un iepazīstinātu to ar jaunām tehnoloģijām un to izmantošanu, tādējādi stimulējot 
pieprasījumu šajā sektorā.

Grozījumu iesniedza Claude Turmes

Grozījums Nr. 211
29. panta c) daļa

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 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, 
ieskaitot atklātu standartu izmantošanu un 
nodrošinot tehnoloģijas neitralitāti un datu 
saglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Visiem lietotājiem, neatkarīgi no tā kādu programmatūras veidu tie izmanto, ir jābūt 
pieejamam ne tikai tam, ko valsts pārvaldē pašlaik izstrādā, bet šim materiāls ir jāsaglabā 
pieejams arī nākamajām paaudzēm, kuras vairs neizmantos pašlaik tik plaši izplatīto 
programmatūru.
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 212
29. panta c a) punkts (jauns)

ca) izmantojot IKT tehnoloģijas, lai 
uzlabotu dzīves kvalitāti sabiedrības 
nabadzīgākajos slāņos, piemēram, invalīdu, 
veco ļaužu.

Or. en

Pamatojums

Īpaša uzmanība un labums no IKT tehnoloģiju attīstības ir jāgūst noteiktiem sabiedrības 
slāņiem, kas saskaras ar īpašām grūtībām. 

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 213
30. panta 2. a) punkts (jauns)

Šai programmas daļai galvenokārt ir 
jāveicina MVU konkurētspēja un 
jauninājumu potenciāls.

Or. en

Pamatojums

Ir jāatbrīvo MVU jauninājumu potenciāls

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 214
31. panta 1. punkta c) daļa

c) nozaru tīklus ar noteiktu mērķi, kas 
apvieno dažādas ieinteresētās puses un 
tādējādi sekmē koordinēšanas pasākumus un 
zināšanu tālāknodošanu.

c) nozaru tīklus ar noteiktu mērķi, kas 
apvieno dažādas ieinteresētās puses un 
tādējādi sekmē koordinēšanas pasākumus un 
zināšanu tālāknodošanu. Tematiski tīkli 
saved cilvēkus kopā un veicina 
tehnoloģiskās zinātības apmaiņu, kā arī 
kopējo projektu attīstību ES ģeogrāfiskajos 
rajonos vai teritorijās, balstoties uz to 
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kopējo (kultūras, ģeogrāfisko vai citu) 
pamatu.

Or. el

Pamatojums

Saskaņā ar pamatprogrammu, ir jādod iespēja radīt tematiskos tīklus, kas saved kopā 
ieinteresētās puses, kuru skaits var būt neliels, bet kuras saskaras ar kopīgām (kultūras, 
ģeogrāfiskām vai citām) grūtībām un šķēršļiem, kas kavē to centienus ceļā uz digitālo pasauli. 
Šie pasākumi būs īpaši nozīmīgi mazāk attīstītos apgabalos, ieskaitot salas un kalnu apvidus.

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 215
31. panta 2. punkts 2. apakšpunkts

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 piešķir subsīdijas atbilstoši 
maksimums 50% apmērā no to kopējās 
vērtības. Valsts sektora organizācijām, 
nevalstiskām organizācijām un bezpeļņas 
organizācijām var atlīdzināt papildu 
izmaksas 100 % apmērā.

Or. es

Pamatojums

Nevalstiskās organizācijas (NVO) un bezpeļņas organizācijas darbojas , lai dotu vispārēju
labumu, un tāpēc pret tām ir jāizturas tāpat kā pret valsts iestādēm.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 216
31. panta 2. punkta otrais apakšpunkts

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 piešķir subsīdijas atbilstoši 
maksimums 75 % apmērā no to kopējās 
vērtības. Valsts sektora organizācijām var 
atlīdzināt papildu izmaksas 100 % apmērā.

Or. fr
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Pamatojums

Piedāvātais 50 % maksimums saskaņā ar Pētniecības ģenerāldirektorāta praksi komerciālos 
projektos (kamēr citi ĢD - nodarbinātības, paplašināšanās utt. nosaka maksimumu 75 % 
apmērā) ir pārāk zems tām bezpeļņas organizācijām, kuras nevar atļauties segt 50 % no 
projektu izmaksām (dažas organizācijas jaunajās dalībvalstīs un kandidātvalstīs nespēj 
piedalīties, pat ja tām ir jāsedz tikai 25 % izmaksu). Pat tiem projektiem, kuros piedalās 
uzņēmumi, ir vajadzīgs koordinators (bieži bezpeļņas organizācija).

Grozījumu iesniedza Werner Langen

Grozījums Nr. 217
31. panta 4. punkta 2. apakšpunkts

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

50 % subsīdiju tematikas darbībām nosaka 
attiecībā uz papildu attaisnotām izmaksām 
par tīkla koordinēšanu un īstenošanu. Ar 
Kopienas līdzdalību var segt šo pasākumu 
papildu attaisnotās izmaksas.

Or. de

Pamatojums

Attiecoties vienādi pret visām subsīdijām, nosakot tām 50 % likmi, veicina programmas 
pareizu īstenošanu paša labumguvēja interesēs. Subsīdijas 100 % apmērā radītu valsts 
līdzekļu nelietderīgu izmantošanu. Ja valsts iestādēm tiktu dotas lielākas priekšrocības, tas 
būtu pretrunā ES konkurences likumiem. 

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 218
33. panta ievaddaļa

Lai atbalstītu politikas analīzi, attīstību un 
koordināciju ar valstīm, kas piedalās 
programmā, veic šādus pasākumus:

Lai atbalstītu politikas analīzi, attīstību un 
koordināciju ar valstīm, kas piedalās 
programmā, veic šādus pasākumus, jo īpaši, 
lai veicinātu Eiropas uzņēmumu, īpaši 
MVU, konkurētspējas un jauninājumu 
potenciālu.:

Or. en
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Pamatojums

Ir jāatbrīvo MVU jauninājumu potenciāls.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 219
34. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Programmas īstenošanas vai turpmāko 
darbību sagatavošanas atbalstam veic šādus 
pasākumus:

1. Programmas īstenošanas vai turpmāko 
darbību sagatavošanas atbalstam veic šādus 
pasākumus, jo īpaši, lai veicinātu Eiropas 
uzņēmumu, īpaši MVU, konkurētspējas un 
jauninājumu potenciālu:

Or. en

Pamatojums

Ir jāatbrīvo MVU jauninājumu potenciāls.

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 220
36. panta 1. a) punkts (jauns)

Komisija, konsultējoties ar 46. 1. a) pantā 
minēto komiteju, izstrādā darba 
programmu. 

Or. sv

Pamatojums

Programmas komitejām ir ļoti nozīmīga loma, un to pilnvaras nedrīkst samazināt. 

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 221
37. panta 1. punkts

1. Ar šo izveido energoefektivitātes, 
atjaunojamu enerģijas avotu un 

1. Ar šo izveido energoefektivitātes, 
atjaunojamu enerģijas avotu un 
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energoapgādes atbalsta programmu, še 
turpmāk programma „Saprātīga enerģija 
Eiropai”.

energoapgādes atbalsta programmu, še 
turpmāk programma „Saprātīga enerģija 
Eiropai”. Šo programmu ir jāuzskata par 
līdzekli, lai ES kļūtu par pasaules līderi 
ilgtspējīgas enerģijas tehnoloģiju un to 
efektīvas izmantošanas jomā, tāpēc tā ir ļoti 
būtiska Eiropas konkurētspējai.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līgumu, visām ES programmām ir jāievēro ilgtspējīguma aspekts. Tas ir skaidri 
saskatāms „Saprātīga enerģija Eiropai” (IEE) programmā. Lai gan, veidojot KJP IEE daļu, 
ir svarīgi uzsvērt to, lai ES ir konkurētspējīga ilgtspējīgas enerģijas tehnoloģiju un to 
efektīvas izmantošanas jomā (General Electric ir paziņojis par jaunām lielām investīcijām 
šajā jomā). Izmaiņas liecinās gan par ietekmi uz ES ekonomisko konkurētspēju, gan arī par 
ES uzņēmumu konkurētspēju ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas jomā.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Grozījums Nr. 222
38. panta c) daļa

c) novērst ar tehnoloģijām nesaistītus 
šķēršļus efektīvos un saprātīgos enerģijas 
ražošanas un patēriņa modeļos, veicināt 
institucionālās jaudas palielināšanu, tostarp 
vietējā un reģionu līmenī, kā arī izpratni, 
izmantojot tieši izglītības sistēmu, un sekmēt 
pieredzes un zinātības (know-how) apmaiņu 
starp minētajiem tirgus dalībniekiem, 
uzņēmumiem un pilsoņiem, stimulēt 
paraugprakses un labāko pieejamo 
tehnoloģiju izplatību ar veicināšanas 
līdzekļiem Kopienas līmenī.

c) novērst ar tehnoloģijām nesaistītus 
šķēršļus efektīvos un saprātīgos enerģijas 
ražošanas un patēriņa modeļos, veicināt 
institucionālās jaudas palielināšanu, tostarp 
vietējā un reģionu līmenī, kā arī izpratni, 
izmantojot tieši izglītības sistēmu, un sekmēt 
pieredzes un zinātības (know-how) apmaiņu 
starp minētajiem tirgus dalībniekiem, 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un pilsoņiem, 
stimulēt paraugprakses un labāko pieejamo 
tehnoloģiju izplatību ar veicināšanas 
līdzekļiem Kopienas līmenī.

Or. en

Pamatojums

MVU ir nozīmīgākie jauninājumu ieviesēji enerģijas jomā.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
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Thomsen

Grozījums Nr. 223
39. panta a) daļa

a) palielināt energoefektivitāti un saprātīgu 
enerģijas izmantošanu jo īpaši būvniecības 
un rūpniecības nozarē, izņemot darbības, uz 
kurām attiecas 41. pants;

a) palielināt energoefektivitāti un saprātīgu 
enerģijas izmantošanu jo īpaši būvniecības 
nozarē, rūpniecības nozarē, īpašu uzmanību 
pievēršot MVU un enerģiju patērējošo 
preču jomā , izņemot darbības, uz kurām 
attiecas 41. pants;

Or. en

Pamatojums

Šeit īpaši atbilstoši ir pieminēt MVU un enerģiju patērējošās preces patēriņa produktu tirgus 
transformācijas dēļ (ekodizaina direktīva).

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Grozījums Nr. 224
39. panta b) daļa

b) atbalstīt tiesību aktu sagatavošanu un 
piemērošanu.

b) atbalstīt tiesību aktu sagatavošanu un 
piemērošanu, vienlaicīgi nodrošinot jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas enerģijas 
pakalpojumu jomā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 225
39. panta b a) daļa (jauna)

b. a) atbalstot apsildīšanas un dzesēšanas 
nozari .

Or. en

Pamatojums

Apsildīšanas un dzesēšanas apjoms, kas patērē 40 procentus enerģijas, ir prioritāte enerģijas 
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nozarē, tāpēc īpaša uzmanība ir jāpievērš apsildīšanas un dzesēšanas jomai, ieskaitot jaunu 
tehnoloģiju izveidi.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Grozījums Nr. 226
40. panta a) daļa

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 un 
atdzesēšanas ražošanā un tādēļ atbalstīt 
enerģijas avotu diversifikācija, izņemot 
darbības, uz kurām attiecas 41. pants;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 227
43. panta b) daļa

b) ilgtspējīgas enerģijas attīstības struktūru 
un instrumentu izveide, paplašināšana vai 
reorganizācija, tostarp enerģijas 
apsaimniekošana vietējā un reģionu līmenī 
un atbilstošu finanšu produktu un tirgus 
instrumentu attīstība.

b) ilgtspējīgas enerģijas attīstības struktūru 
un instrumentu izveide, paplašināšana vai 
reorganizācija, tostarp enerģijas 
apsaimniekošana vietējā un reģionu līmenī 
un atbilstošu finanšu produktu un tirgus 
instrumentu attīstība, izmantojot tādu 
iepriekšējo un pašreizējo tīklu pieredzi kā 
Enerģijas tehnoloģijas attīstības 
organizācija OPET tīkls un ManagEnergy. 

Or. sv

Pamatojums

OPET tīkls, kuram ir 40 biroji Eiropā un ārpus tās, darbojas jau kopš deviņdesmito gadu 
vidus, un nebūtu pareizi neizmantot šo zināšanu fondu. ManagEnergy darbs ir novedis pie 
atjaunojamās enerģijas avotiem un enerģijas efektivitātes pasākumiem, ko ES veicina vietējā 
un reģionu līmenī.
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Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 228
43. panta e a) daļa (jauna)

e. a) finanšu atbalsts valstu un reģionu 
pakalpojumiem, kas atbalsta mazos 
uzņēmumus pārstāvošās organizācijas, lai 
sniegtu informāciju, apmācību un padomu, 
maziem uzņēmumiem, nodrošinot tiem labu 
praksi attiecībā uz enerģijas izmantošanu 
un pielāgošanu, kā arī ilgtspējīgas 
enerģijas sistēmu veicināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Pārstāvošās organizācijas sazinās ar miljoniem mazo uzņēmumu, dodot iespēju maziem 
uzņēmumiem veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai sasniegtu labākus rezultātus 
būtiskās pamatprogrammas jomās, ieskaitot enerģijas izmantošanas efektivitāti. 

Grozījumu iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr. 229
45. panta 1. a) punkts (jauns)

Komisija, konsultējoties ar 46. 1. a) pantā 
minēto komiteju, izstrādā darba 
programmu.

Or. sv

Pamatojums

Programmas komitejām ir ļoti nozīmīga loma, un to pilnvaras nedrīkst samazināt.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 230
46. panta 1. punkta c a) daļa (jauna)

c. a) pamatprogrammas mērķu īstenošanas 
vispārējai koordinācijai, ko veic KJP mērķu 
pārraudzības komiteja (CIPOC).
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Or. en

Pamatojums

Izņemot trīs pārraudzības komitejas katrai no KJP īpašajām programmām, ir vajadzīga 
koordinējoša iestāde, kas pārrauga to atbilstību KJP horizontālajiem mērķiem.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 231
46. panta 3. a) punkts (jauns)

3. a) Pēc labvēlīgas izdevumu-ieguvumu 
analīzes, Komisija var izveidot Izpildu 
aģentūru visai pamatprogrammai, lai 
atbalstītu tās ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

Finansiāli tas ir daudz izdevīgāk (tas ir jāizvērtē izdevumu un ieguvumu analīzē), izpildu 
aģentūra nodrošina programmas efektīvāku un saskaņotāku ieviešanu.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 232
46. a) pants (jauns)

46. a) pants
Augstākā līmeņa padomdevēju valde 

konkurētspējas un jauninājumu 
jautājumos

1. Komisija konkurētspējas un 
jauninājumu jautājumos konsultējas ar 
Augstākā līmeņa padomdevēju valdi , kurā 
darbojas rūpniecības un uzņēmumu 
asociāciju pārstāvji, ieskaitot tos, kas 
pārstāv MVU, un citiem ekspertiem. Viņu 
pieredzei ir jābūt saistītai ar nozarēm un 
jautājumiem, kas  ir ietverti 
pamatprogrammā, ieskaitot finansēšanu, 
IKT, enerģētiku un ekojauninājumus.
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Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā minētā  īstenošanas procesā trūkst ieinteresēto pušu konsultāciju un dalības 
aspekta. Tādēļ galvenais ieguvums no Padomdevēju valdes izveidošanas ir tas, ka KJP jomās 
darbojošos zināšanas tiek izmantotas programmā tā, lai tā būtu atbilstoša (un rezultātā tiktu 
pielāgota) Savienības reālajām vajadzībām. Šī valde nodrošinās arī visu pamatprogrammas 
daļu saskaņotību un tādējādi veicinās konkurētspēju un jauninājumus, veicot 
apakšprogrammu labākās prakses apmaiņu.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 233
46. a) pants (jauns)

46. a) pants
Konsultācijas ar organizācijām, kas pārstāv 

uzņēmumus
1. Komisija pamatprogrammas politikas 
veidošanā, formulēšanā un darbības 
programmu un pasākumu sagatavošanā 
meklē iespējas iesaistīt organizācijas, kas 
pārstāv uzņēmumus, jo īpaši MVU, 
mikrouzņēmumus un amatniecības 
uzņēmumus . 
2. Konsultācijas ar šīm organizācijām veic, 
koordinējot tās ar 46. pantā minētajām 
komitejām.

Or. fr

Pamatojums

Organizācijas, kas pārstāv uzņēmumus (palātas, profesionālās organizācijas utt.), sniedzot 
tiem padomus, informāciju, speciālistu zināšanas un atbalstu, ir tieši saistītas ar šo 
uzņēmumu vajadzībām un cerībām. Šādi pakalpojumi ir svarīgāki maziem un 
mikrouzņēmumiem, jo īpaši amatniecības uzņēmumiem, jo tiem pašiem tādu resursu nav. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 234
46. b) pants (jauns)

46. b) pants
Pieteikšanās procedūra - Vademecum
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1. Komisija, ņemot vērā Augstākā līmeņa 
padomdevēju valdi konkurētspējas un 
jauninājumu jautājumos, pieņem 
vienkāršas un nebirokrātiskas pieteikšanās 
procedūras, kas ļauj dalībniekiem viegli 
piekļūt pamatprogrammai.
2. Pēc pamatprogrammas stāšanās spēkā 
Komisija publicē saprotamu un lietotājiem 
draudzīgu Vademecum, kas nosaka 
skaidru, vienkāršu un pārskatāmu 
vispārīgo principu sistēmu labumguvēju 
līdzdalībai pamatprogrammā. Tam īpaši ir 
jāatvieglo MVU līdzdalība.
3. Vademecum nosaka labumguvēju 
tiesības un pienākumus; tādus finanšu 
noteikumus kā pieņemamas izmaksas un 
atbalsta likmes; principus, kas nosaka 
pārvaldības administratīvos likumus un 
procedūras, jo īpaši lietotājiem draudzīgas 
pieteikšanās procedūras, kurās vajadzības 
gadījumā izmanto divu pakāpju 
pieteikšanās procedūru; noteikumus 
projektu rezultātu izmantošanai un 
izplatīšanai; kā arī šo piedāvājumu 
novērtēšanas, atlases un piešķiršanas 
principus.
4. Komisija nodrošina to, ka laiks starp 
pieteikumu iesniegšanu un izvērtēšanas 
rezultātu paziņošanu, ir pēc iespējas īsāks.

Or. en

Pamatojums

Pieteikumu procedūrām ir jābūt pēc iespējas vienkāršākām, lai jebkuram iespējamam 
lietotājam, un jo īpaši MVU, būtu vienkāršāka piekļuve. Komisija konsultējas ar 
ieinteresētajām pusēm, lai secinātu, kura pieteikumu procedūra izmantotājiem ir 
vislabvēlīgākā. Jebkurā gadījumā pieteikumu procedūra ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk. 
Izmantotājiem ir jābūt ļoti skaidrai un viegli iegūstamai informācijai par to, kā programma 
tiks ieviesta.
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Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude 
Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Grozījums Nr. 235
I pielikuma a) daļa

a) EUR 2 631 miljoni uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programmai, no kuriem līdz
520 miljoniem tiks paredzēti, lai veicinātu 
ekojauninājumus;

a) EUR 2 631 miljoni uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programmai, no kuriem 
apmēram 520 miljoni tiks paredzēti, lai 
veicinātu ekojauninājumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 236
I, pielikuma a) daļa

a) EUR 2 631 miljoni uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programmai, no kuriem līdz 
520 miljoniem tiks paredzēti, lai veicinātu 
ekojauninājumus

a) EUR 2 631 miljoni uzņēmējdarbības un 
jauninājumu programmai, no kuriem līdz 
900 miljoniem tiks paredzēti, lai veicinātu 
ekojauninājumus, un EUR 300 miljoni -
jauninājumiem, kas saistīti ar veselības 
jomu.

Or. nl

Pamatojums

Ir jābūt pieejamai ievērojamai summai investīcijām gan ekojauninājumos, gan arī 
jauninājumos veselības jomā. Šis grozījums nemaina kopējo summu un vienkārši paskaidro, 
ka pietiekami līdzekļi būs pieejami gan ekojauninājumiem, gan arī jauninājumiem veselības 
jomā.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 237
II pielikuma 1. iedaļas C daļas 1.punkts

Instrumentu darbībai piemēro atbilstošu 
maksu politiku. Komisija nosaka maksas 
saskaņā ar tirgus praksi un ņem vērā šādus 
kritērijus:

Instrumentu darbībai piemēro atbilstošu 
maksu politiku. Komisija nosaka maksas 
saskaņā ar tirgus praksi, tādā veidā, lai 
aizsargātu tās no jebkādas negatīvās 
finanšu starpnieku ietekmes, un ņem vērā 
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šādus kritērijus:

Or. es

Pamatojums

Komisijai ir jāgarantē tas, ka Eiropas Investīciju fonds vienmēr un visos gadījumos piemēro 
MVU izdevīgus noteikumus.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 238
II pielikums 1. iedaļa D daļa

Redzamība Redzamība – Izpratnes veidošana
Katrs starpnieks nodrošina atbilstošu 
Kopienas sniegtā atbalsta redzamību.

Katrs starpnieks nodrošina atbilstošu 
Kopienas sniegtā atbalsta redzamību.

Nodrošina, ka galīgie labumguvēji, jo īpaši 
MVU, tiek pietiekami labi informēti par 
pieejamām finanšu iespējām un iespēju to 
izmantot vairākkārtīgi.

Or. en

Pamatojums

Viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras Eiropas uzņēmumi, ir Kopienas pasākumu, 
kas paredzēti to vajadzībām, relatīvā nepārredzamība. Tuvāk aplūkojot MVU finansējumu, ir 
svarīgi, lai finanšu instrumenti, kas tiem paredzēti, ir plaši pazīstami, pieejami un 
daudzkārtēji, pat ja tiem ir pretēja iedarbība, lai nodrošinātu finansējumam pietiekamu 
piekļuves līmeni.

Grozījumu iesniedza Norbert Glante

Grozījums Nr. 239
II pielikuma 2. iedaļas C daļas 3. punkts: GIF 1

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. 
Maksimālās kopējās investīcijas 
starpniecības riska kapitāla fondā ir 70 % 
no fondiem, kas veic ieguldījumus MVU un 
nav vecāki par 3 gadiem. 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.

Or. de

Pamatojums

Sākuma posmā izrādījās, ka privātpersonu risks ir pārāk augsts, kas tādēļ viņus attur no 
finanšu ieguldījumu veikšanas. Tāpēc sķiet, ka ir nepieciešams piešķirt lielākas subsīdijas 
(70 %) starpnieku riska kapitāla fondos, īpaši pētniecības un attīstības posmā. Tomēr šīs 
lielākās investīcijas var attaisnot tikai tad, ja attiecīgais MVU nav vecāks par 3 gadiem. 

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 240
II pielikums 3. iedaļa C daļa 3. punkts

Ar ceturto MVUG daļu – d) MVU 
aizņēmuma finanšu portfeļa pārvēršana 
vērtspapīros - saistītie kritēriji ietver 
individuālus un daudzu tirgotāju darījumus, 

Ar ceturto MVUG daļu – d) MVU 
aizņēmuma finanšu portfeļa pārvēršana 
vērtspapīros - saistītie kritēriji ietver 
individuālus un daudzu tirgotāju darījumus, 
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kā arī daudzvalstu darījumus. Atbilstības 
kritērijus nosaka, ievērojot tirgus 
paraugpraksi, jo īpaši attiecībā uz kredītu 
kvalitāti un riska diversifikāciju ar 
vērtspapīriem nodrošinātam portfelim.

kā arī daudzvalstu darījumus. Atbilstības 
kritērijus nosaka, ievērojot tirgus 
paraugpraksi, jo īpaši attiecībā uz kredītu 
kvalitāti un riska diversifikāciju ar 
vērtspapīriem nodrošinātam portfelim. Īpašs 
uzsvars tiek likts uz atbalstu valsts 
programmām MVU nodrošināšanai.

Or. en

Pamatojums

Valsts nodrošinājuma programmas ir darbojušās kā tirgus katalizatori, palīdzot sasniegt 
augstākus MVU nodrošinājuma apjomus, jo šādas programmas kopumā ir priekšnoteikums 
jaunu investoru MVU riska kapitāla piesaistei, un tās arī daļēji kompensē MVU attīstības 
nodrošināšanas izmaksas. Tā rezultātā ES atbalsts saskaņā ar ceturto MVUG daļu gan 
jaunām, gan arī jau darbojošām nodrošināšanas programmām var izrādīties izšķirošs MVU 
aizņēmumu nodrošināšanai.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 241
III pielikuma a) daļa 7. a) ievilkums (jauns)

– atbalstot MVU, lai tie atrastu un 
sadarbotos ar lielākiem līgumslēdzējiem 
gan privātajā, gan arī valsts sektorā.

Or. en

Pamatojums

Būtisks faktors novatorisku MVU atbalstā ir piesaistīt tos pieredzējušiem, lieliem 
līgumslēdzējiem, lai veicinātu viņu pieprasījumu pēc to precēm un pakalpojumiem. Šīs 
saiknes izveidošanai un uzturēšanai, lietojot piemērotus līdzekļus, var izmantot Eiropas 
Informācijas centrus.

Grozījumu iesniedza Lorenzo Cesa

Grozījums Nr. 242
III pielikuma a) daļa 7. a) ievilkums (jauns)

– veicinot tīkla radīšanu to uzņēmumu 
starpā, kas atrodas reģionos un kam ir 
kopīgas problēmas un uzdevumi, kuru 



AM\593717LV.doc 99/104 PE 367.642v01-00

 Ārējias tulkojums LV

mērķis ir sekmēt labākās prakses apmaiņu 
un izplatīšanu, kā arī veicinot pareizas 
ekonomiskās un industriālās politikas 
koordināciju un attīstību.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībā ir augsti attīstīti industriāli apgabali, kas pārstāv visas Eiropas labklājību; 
neskatoties uz to, pat ja šajos reģionos nenotiek pasliktināšanās, to konkurētspēja ir stipri 
apdraudēta. Tas ir iemesls kāpēc šīm teritorijām ir vajadzīga industriālās un ekonomiskās 
politikas definīcija, kurā būtu ietvertas to īpašas vajadzības. Tādēļ ir jāveicina to uzņēmumu 
sadarbība, kas atrodas reģionos ar vienādām problēmām un uzdevumiem, piemēram, radot 
tīklu, kura mērķis ir veicināt labākās prakses apmaiņu un izplatīšanu. Tīkls būtu arī līdzeklis, 
ko ES iestādes varētu izmantot pašu politikas vai juridiskās iniciatīvas iespējamības 
novērtēšanā. 

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 243
III pielikuma a) daļas 7. a) ievilkums (jauns)

- dodot ieguldījumu atbalstam mācībās, lai 
paaugstinātu uzņēmumu profesionalitātes 
līmeni.

Or. es

Pamatojums

Papildus sadarbībai un informācijai ir jāveicina apmācība uzņēmumos. Uz zināšanām 
balstītai ekonomikai ir jāveido pastāvīgi komunikāciju un sadarbības kanāli starp 
iesaistītajiem dalībniekiem, un, lai tie paliktu konkurētspējīgi, tie nevar neievērot apmācības 
vajadzības un nepieciešamību būt ļoti augstā līmenī. 

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 244
III pielikuma a) daļas 7. a) ievilkums (jauns)

- veicinot tīkla radīšanu to uzņēmumu 
starpā, kas atrodas reģionā un kam ir 
kopīgas problēmas un uzdevumi, kuru 
mērķis ir veicināt labākās prakses apmaiņu 
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un izplatīšanu, kā arī veicinot pareizas 
ekonomiskās un industriālās politikas 
koordināciju un attīstību.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Savienībā ir augsti attīstīti industriāli apgabali, kas pārstāv visas Eiropas labklājību; 
neskatoties uz to, pat ja šajos reģionos nenotiek pasliktināšanās, to konkurētspēja ir stipri 
apdraudēta. Tas ir iemesls kāpēc šīm teritorijām ir vajadzīga industriālās un ekonomiskās 
politikas definīcija, kurā būtu ietvertas to īpašas vajadzības. Tādēļ ir jāveicina to uzņēmumu 
sadarbība, kas atrodas reģionos ar vienādām problēmām un uzdevumiem, piemēram, radot 
tīklu, kura mērķis ir veicināt labākās prakses apmaiņu un izplatīšanu.

Grozījumu iesniedza Lorenzo Cesa

Grozījums Nr. 245
III pielikuma a) daļas 7. b) ievilkums (jauns)

– palīdzot MVU iegūt labākas zināšanas 
par Eiropas Investīciju fonda (EIF) un 
Eiropas Investīciju bankas (EIB) 
pārvaldītajiem finanšu instrumentiem, 
tādējādi uzlabojot to piekļuvi šiem 
instrumentiem, veicinot valstu rūpniecību 
un uzņēmējdarbības asociācijas veikt 
īpašus informācijas un apmācības 
pasākumus, kuru mērķis būtu to dalībnieki.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzlabo MVU izpratne un zināšanas par ES finanšu instrumentu esamību, lai paaugstinātu 
to pieejamību un izmantošanu. Šajā sistēmā ikvienam ir jāsaskata nozīmīgā loma, kāda var 
būt rūpniecības un uzņēmējdarbības asociācijām, veicot specifiskus informācijas un/vai 
apmācību pasākumus, īpaši, ja to mērķis ir veicināt komunikāciju saistīto uzņēmumu starpā.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 246
III pielikuma a) daļas 7. b) ievilkums (jauns)
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- palīdzot MVU iegūt labākas zināšanas par 
Eiropas Investīciju fonda (EIF) un Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) pārvaldītajiem 
finanšu instrumentiem, tādējādi uzlabojot 
to piekļuvi šiem instrumentiem, veicinot 
valstu rūpniecības uzņēmējdarbības 
asociācijas uzņemties īpašus informācijas 
unapmācību pasākumus, kuru mērķis būtu 
to dalībnieki.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzlabo MVU izpratne un zināšanas par ES finanšu instrumentu esamību, lai paaugstinātu 
to pieejamību un izmantošanu. Šajā sistēmā ikvienam ir jāsaskata nozīmīgā loma, kāda var 
būt rūpniecības un uzņēmējdarbības asociācijām, veicot specifiskus informācijas un/vai 
apmācību pasākumus, īpaši, ja to mērķis ir veicināt komunikāciju saistīto uzņēmumu starpā.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 247
III pielikuma b) punkta 2. ievilkums

– iesaistīšanās pētījumu rezultātu izplatīšanā 
un izmantošanā;

– iesaistīšanās pētījumu rezultātu izplatīšanā, 
īpašumtiesību aizsardzībā un izmantošanā;

Or. en

Pamatojums

Intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības nozīmīgā loma ir nodrošināt to pētniecības un 
attīstības rezultātu aizsardzību, kas iegūti, veicinot ieguldījumus izaugsmē, jo nākotnes 
uzņēmējdarbības veiksme ir atkarīga no spējas aizsargāt smagajā pētniecības darbā iegūtos 
rezultātus.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 248
III pielikuma b) daļas 3. ievilkums

– starpniecības pakalpojumu sniegšana 
tehnoloģiju un zināšanu pārņemšanā un 
jauninājumu jomas dalībnieku partnerību 

– starpniecības pakalpojumu sniegšana 
tehnoloģiju un zināšanu pārņemšanā, 
jauninājumu īpašumtiesību aizsardzībā un 
jauninājumu jomas dalībnieku partnerību 
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veidošanā; veidošanā;

Or. en

Pamatojums

Intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības nozīmīgā loma ir nodrošināt to pētniecības un 
attīstības rezultātu aizsardzību, kas iegūti, veicinot ieguldījumus izaugsmē, jo nākotnes 
uzņēmējdarbības veiksme ir atkarīga no spējas aizsargāt smagajā pētniecības darbā iegūtos 
rezultātus.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 249
III pielikuma b) daļas 3. ievilkums

– starpniecības pakalpojumu sniegšana 
tehnoloģiju un zināšanu pārņemšanā un 
jauninājumu jomas dalībnieku partnerību 
veidošanā;

– starpniecības pakalpojumu sniegšana 
tehnoloģiju un zināšanu pārņemšanā un 
jauninājumu jomas dalībnieku partnerību 
veidošanā, ieskaitot uzņēmumu un 
akadēmisko organizāciju, kā arī privātā un 
valsts sektora sadarbību;

Or. en

Pamatojums

Ieviešanas pasākumiem ir jābūt atbilstošiem vajadzībai pastiprināt valsts un privātā sektora, 
kā arī akadēmisko organizāciju un uzņēmumu sadarbību.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 250
III pielikuma b) daļas 1. ievilkums (jauns)

- veicināt pasākumus, kas rada sinerģiju 
starp zināšanu potenciālu (universitātes, 
Kopienas programmas utt.), MVU un 
finanšu instrumentiem gan Kopienas , gan 
arī valstu pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības programmās, starp 
uzņēmējdarbību un jauninājumiem;
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Or. en

Pamatojums

Ir vajadzīga sinerģija, lai radītu zināšanas un dalītos tajās starp zināšanu potenciāliem, MVU 
un dažādām programmām, kuras atbalsta uzņēmējdarbību un jauninājumus MVU. 

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 251
III pielikuma b) daļas 1. a) ievilkums (jauns)

- palīdzot MVU noteikt jauninājumu 
sākuma potenciālu un atrast partnerus
tīklā, lai šo potenciālu izmantotu.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai MVU saņemtu pareizas pamatnostādnes, nosakot jauninājumu sākuma 
potenciālu un potenciālos tīkla partnerus.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 252
III pielikuma c a) daļa (jauna)

c. a) pakalpojumi, kas veicina MVU 
līdzdalību pamatprogrammā;
– izpratnes par pamatprogrammu 
veidošana MVU starpā;
– palīdzība MVU noteikt savu jauninājumu 
potenciālu un atrast sadarbības partnerus, 
ņemot vērā šī potenciāla izmantošanu;
– atbalstīt MVU projektu 
pamatprogrammas piedāvājumu 
sagatavošanā un koordinēšanā, kā arī 
valstu uzņēmējdarbības un jauninājumu 
programmas.

Or. en
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Pamatojums

KJPO ietver pakalpojumus, kas rosina MVU piedalīties Kopienas pētniecības tehnoloģiju 
attīstības programmā. Tā kā MVU ir izaugsmes un nodarbinātības pamats gan jaunajās, gan 
arī vecajās nozarēs, ir svarīgii veicināt tādas uzņēmējdarbības un jauninājumu programmas 
kā KJP. Šāda veicināšana ir būtiska, lai ietekmētu šīs programmas.
Ir vajadzīga sinerģija zināšanu veidošanai, kā arī dalīšanās starp zināšanu potenciāliem un 
MVU. Ir būtiski, lai MVU saņemtu pienācīgu vadību, nosakot jauninājumu potenciālu un 
izvēloties sadarbības partnerus projekta priekšlikuma sagatavošanas laikā.


