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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0121)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 156. pantu, 157. panta 3. punktu un 
175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu 
(C6-0098/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Ekonomikas un 
monetārās komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A6-0000/2005),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. l
1. panta 2. punkts

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

2. Pamatprogramma veicina Kopienas kā
progresīvas zināšanu sabiedrības 
novatoriskās spējas un konkurētspēju, 
sabiedrības, kuras ilgtspējīga attīstība 
balstās uz spēcīgu ekonomisku izaugsmi 
un ļoti konkurētspējīgu sociālo tirgus 
ekonomiku ar atbilstošu aizsardzības 
līmeni un augstu vides kvalitāti, kuras 
pamatā ir ilgtspējīgas attīstības 
koncepcija. Pie tam īpašu nozīmi piešķir 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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mazu un vidēju uzņēmumu atbalstam un 
zinātniskās izpētes rezultātu novatoriskai 
izmantošanai.

Pamatojums

In Zeiten, da Europa insgesamt in einer Wachstumskrise steckt, muss ein robustes Wachstum 
Ziel aller Bemühungen sein. Bezeichnungen wie "hoch" und "verbessert" stellen in Frage, 
dass Europa im Bereich Schutzniveau und Umwelt bereits viel erreicht hat.

Grozījums Nr. 2
1. panta 3. punkts

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

3. Pamatprogramma neattiecas uz 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
darbībām, kas veiktas saskaņā ar Līguma 
166. pantu, tomēr tā nepārprotami atbalsta 
pētniecības un izstrādes sasniegumu 
novatorisku ieviešanu uzņēmējdarbībā. 
Saskaņā ar Līguma 166. pantu tiek 
veicināta pat „pelēkā zona” starp 
pētniecību un pielietojumu (tā sauktā Pre-
Seed-Phase).

Pamatojums 

Die Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in unternehmerische 
Produktionsprozesse und marktfähige Produkte ist ausschlaggebend für die Nutzung des 
Innovationspotentials. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Lücke zwischen Forschung 
und Innovation geschlossen wird, deshalb ist es wichtig, die Förderfähigkeit so zu 
formulieren, dass keine technische Lücke zwischen den Förderprogrammen entstehen können.

Grozījums Nr. 3
2. panta 1. punkts

1. Pamatprogrammai ir šādi mērķi: 1. Pamatprogrammai ir šādi pakārtotie
mērķi:

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

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

b) veicināt jauninājumus, tostarp 
ekojauninājumus;

b) veicināt jauninājumus, tostarp 
ekojauninājumus;

No tā izriet šādi apakšmērķi, kuri palīdz 
sasniegt iepriekš minētos mērķus:
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c) paātrināt konkurētspējīgas, novatoriskas 
un atvērtas informācijas sabiedrības 
attīstību;

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

d) veicināt energoefektivitāti un jaunus un 
atjaunojamus enerģijas avotus visās 
nozarēs, ieskaitot transporta nozari.

b) veicināt energoefektivitāti un jaunus un 
atjaunojamus enerģijas avotus visās 
nozarēs, ieskaitot transporta nozari.

Pamatojums 

Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit sind die Hauptziele des Rahmenprogramms. Die 
Ausbildung einer Informationsgesellschaft und der verantwortungsbewusste Umgang mit 
Energie müssen hierzu selbstverständlich beitragen und sind auch unabdingbar - stellen aber 
im Rahmen dieses Programms kein eigenes Ziel dar.

Grozījums Nr. 4
4. panta d) apakšpunkts

d) citas trešās valstis, ja tas paredzēts 
nolīgumos.

d) citas trešās valstis, ja tas paredzēts 
nolīgumos un tas rada papildu vērtību ES 
konkurētspējai.

Pamatojums 

Eine Durchführung in Drittstaaten auch eine Chance darstellen und sollte deshalb nicht 
ausgeschlossen werden, muss aber auf den europäischen Mehrwert gestützt werden.

Grozījums Nr. 5
5.panta 1.punkta 1.a daļa (jauna)

Komisija nekavējoties un plaši informē 
Eiropas Parlamentu par šīm darba 
programmām.

Pamatojums 

Die Berichtspflichten an das Europäische Parlament sollen gestärkt werden.

Grozījums Nr. 6
6. panta virsraksts

Izpildes pasākumu veids Kopīgi izpildes pasākumi
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Pamatojums 

Es soll klargestellt werden, dass alle im CIP enthaltenen Instrumente gemeinsam von allen 
Programmteilen verwendet werden koennen.

Grozījums Nr. 7
6. panta 1. punkts

1. Darba programmu izpildes pasākumi ir 
šādi:

1. Turpmāk tekstā minētajās I, II un III 
nodaļās attiecīgi iedaļā „Izpilde” 
paredzētie instrumenti veido daļu no 
pamatprogrammas kopējā instrumentu 
kopuma. Tos var izmantot arī citu 
programmas daļu mērķu sasniegšanā.

a) Kopienas finanšu instrumenti MVU 
uzņēmumiem;
b) sadarbības tīkli, kas apvieno dažādas 
ieinteresētās puses;
c) izmēģinājuma projekti, projekti jaunu 
tehnoloģiju ieviešanai tirgū un citi 
pasākumi, lai atbalstītu jauninājumu 
izmantošanu;
d) politikas analīze, attīstība un 
koordinācija ar valstīm, kas piedalās 
programmā;
e) informācijas apmaiņa, izplatīšana un 
izpratnes veidošana;
f) atbalsts dalībvalstu vai reģionu vienotai 
rīcībai;
g) iepirkuma līgumi par tehniskajām 
specifikācijām, kas izstrādātas sadarbībā
ar dalībvalstīm;
h) mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

Pamatojums 

Eine Klarstellung war unbedingt notwendig. Eine Auflistung der gemeinsamen Instrumente ist 
daher nicht mehr notwendig.

Grozījums Nr. 8
7. panta 2.a punkts (jauns)
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Komisija iespēju robežās samazina 
izmaksas par šajā pantā minētajām 
darbībām, lai iespējami lielāku līdzekļu 
daļu varētu saņemt īstie konkurētspējas 
un jauninājumu nesēji.

Pamatojums 

Der Kommission muss ein angemessener Betrag für die technische Unterstützung zur 
Verfügung stehen, dieser muss aber moderat ausfallen.

Grozījums Nr. 9
8. panta 5. punkts

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

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

Pamatojums 

Über die Wichtigkeit einzelner Ergebnisse entscheiden die adressierten Institutionen selbst.

Grozījums Nr. 10
9.a pants (jauns)

9.a pants
Pieteikumu iesniegšanas procedūra

1. Komisija izstrādā vienkāršu un 
nebirokrātisku pieteikumu iesniegšanas 
procedūru, kas ieinteresētajām personām 
dod iespēju ar pirmo īsi, maksimāli uz 
divām lapām formulētu standarta 
pieteikumu (turpmāk tekstā —
vienkāršotā pieteikumu iesniegšanas 
procedūra) pārbaudīt, vai ir iespējams 
saņemt atbalstu konkrētam projektam, 
pirms tiek iesniegta detalizēta pieteikuma 
dokumentācija. 
2. Komisijas noteiktais atzinuma 
sagatavošanas termiņš vienkāršotās 
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pieteikumu iesniegšanas procedūras 
gadījumā ir sešas nedēļas pēc pirmā 
pieteikuma saņemšanas.
3. Ieinteresētajām personām, kas uzreiz 
iesniedz pilnu dokumentu paketi, nevar 
norādīt, ka pieteikums jāiesniedz saskaņā 
ar vienkāršoto procedūru.
4. Saistībā ar vienkāršoto pieteikumu 
iesniegšanas procedūru Komisija nosaka 
papildu divu mēnešu termiņu detalizētu 
un pilnīgu pieteikumu iesniegšanai, kas jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
ļauj piedalīties Eiropas Savienības 
atbalsta programmās bez nopietniem 
birokrātiskiem sarežģījumiem.
5. Šāda pieeja attiecas uz visām šīs 
pamatprogrammas apakšprogrammām 
gadījumos, kad Komisija atbalsta 
līdzekļus piešķir tiešā veidā. Tas 
neattiecas uz 16., 17. un 18. pantā 
minētajiem finanšu instrumentiem.

Pamatojums 

Das Antragsverfahren muss für die Unternehmen einfach gestaltet sein, damit keine zu großen 
Hürden aufgebaut werden, die eine mögliche Nutzung der Innovationsförderung verhindern.
Insbesondere für KMUs ist ein vereinfachtes Verfahren sinnvoll, da unnötige Ausarbeitungen 
erspart werden können, sollte es zu einer Ablehnung der Förderung von Projekten kommen.

Grozījums Nr. 11
10. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) MVU sadarbībai labvēlīgas vides 
veidošanu;

b) MVU sadarbībai labvēlīgas vides 
veidošanu, jo īpaši pārrobežu sadarbības 
jomā;

Pamatojums 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sollte im Bereich der KMU verstärkt werden.

Grozījums Nr. 12
10. panta 2. punkta e) apakšpunkts

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

saistīto ekonomikas un administratīvo 
reformu, īpaši to birokrātisko šķēršļu 
likvidēšanai, ar kuriem saskaras MVU.

Pamatojums 

Bürokratieabbau ist für die Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung.

Grozījums Nr. 13
11. panta ievads

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, 
jauninājumu, tostarp ekojauninājumu, 
izstrādei, kā arī šo uzņēmumu 
komercdarbības starptautiskai izaugsmei
var būt šāda:

Pamatojums 

Der Förderzweck "Internationalisierung von KMU" sollte auch explizites Ziel der 
Finanzinstrumente sein. In der Geschäftspraxis werden Finanzierungen 
grenzüberschreitender Investitionsprojekte von KMU oftmals erschwert, da spezifische 
Zusatzrisiken der Auslandstätigkeit von KMU nicht geteilt werden können. Die 
Internationalisierung von KMU ist wegen ihres grenzüberschreitenden Charakters eine 
ureigene Aufgabe der EU und sollte somit auch finanziell - und nicht nur durch 
Beratungsdienste- gefördert werden.

Grozījums Nr. 14
14. panta c) apakšpunkts

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

c) atbalstīt politisku pasākumu izstrādi un 
sadarbību ieinteresēto personu starpā.

Pamatojums 

Es sollen nicht Beratungsdienste und Consultingunternehmen, sondern innovationsorientierte 
Unternehmen gefördert werden.

Grozījums Nr. 15
15. panta ievads

Rīcība attiecībā uz uzņēmumiem un Rīcībai attiecībā uz uzņēmumiem un 
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jauninājumiem saistībā ar ekonomikas un 
administratīvo reformu var būt šāda:

jauninājumiem saistībā ar ekonomikas un 
administratīvo reformu jābūt vērstai uz 
birokrātijas likvidēšanu un MVU 
struktūru uzlabošanu. Ja šis nosacījums 
ir izpildīts, var ņemt vērā arī šādus 
pasākumus:

Pamatojums 

Die Förderung von Wirtschafts- und Verwaltungsreformen muss immer dem Ziel von mehr 
Wettbewerbsfähigkeit dienen.

Grozījums Nr. 16
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 
uzņēmumu pārrobežu komercdarbības 
paplašināšanu.

Pamatojums 

Die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Unternehmen im europäischen 
Binnenmarkt werden gestärkt.

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

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

Pirmā daļa – GIF 1 – attiecas uz 
sākumposma (ieceres izveide un 
dibināšana) investīcijām. Šīs daļas
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.
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investīciju instrumentos, ko veicina biznesa 
eņģeļi.

Ieguldījumus var veikt ieceres, 
dibināšanas vai tehnoloģijas tālāk 
nodošanas veicināšanas fondos, kurus 
vienīgi vai galvenokārt finansē valdības 
un/ vai valsts (veicināšanas) iestādes vai 
kuros privātajiem investoriem ir 
priekšrocības salīdzinājumā ar valsts 
investoriem, ja šie fondi/shēmas darbojas 
saskaņā ar tirgus principiem. Var arī 
ieguldīt fondos un investīciju instrumentos, 
ko veicina biznesa eņģeļi un pilotprojektos 
tehnoloģijas tālāk nodošanas jomā.

Pamatojums 

The utilisation of the ETF Start-up Scheme, the predecessor of GIF 1 under MAP, was very 
low during the past years due to a lack of private investors raising the necessary 50 % of the 
capital invested in the respective fund. Therefore in order to make GIF 1 workable this time, 
it should also be opened for public investors.

GIF 1 should also operate in the field of technology transfer and should mainly concentrate 
on pilot projects as the existing financing gap in this area cannot be bridged with the CIP 
budget.

Grozījums Nr. 18
17. panta  2.a punkts (jauns)

2.a Finanšu plānošanā priekšroku dod 
GIF 1 un tādējādi arī riska kapitāla 
piešķiršanai dibināšanas un sākuma fāzē.

Pamatojums 

Gerade im Bereich der Vergabe von Risikokapital hat die EU enormen Nachholbedarf -
gleichzeitig ist hier eine große Hebelwirkung zu erwarten.

Grozījums Nr. 19
18. panta 2. punkta d) daļa

d) daļā: MVU aizņēmuma finanšu portfeļa 
pārvēršana vērtspapīros – koncentrē 
papildu aizņēmuma finansējumu MVU 
atbilstoši riska dalīšanas pasākumiem ar 
konkrētām iestādēm. Atbalsts šiem 
darījumiem ir ar nosacījumu, ka kredīta 

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

devējs garantē, ka būtiska daļa no MVU 
mobilizētā kapitāla esošās likviditātes ir 
aizdota pieņemamā laika posmā. Atjaunoti 
piešķirtā kredīta apjomu mēra pēc 
garantētā portfeļa riska apjoma un par to, 
kā arī par atmaksas periodu, vienojas ar 
katru kredīta izsniedzēju atsevišķi.

Pamatojums 

Die Förderung der Verbriefung mit öffentlichen Mitteln dient dem Ziel, die Kreditvergabe an 
KMU zu erhöhen. Folglich sollten die Kreditgeber die neu gewonnene Liquidität zu einem 
Teil auch wieder für die Kreditvergabe an KMU verwenden. Eine sinnvolle Bezugsgröße 
könnte hier das Portfoliorisiko sein, das durch die Garantie der jeweiligen Tranche 
übernommen wurde. Die genaue Höhe und der Zeitraum sollten für jeden Kreditgeber 
entsprechend seiner Situation und der aktuellen Kreditnachfrage festgelegt werden.

Grozījums Nr. 20
18. panta 2.a punkts (jauns)

2.a MVU mehānisms paredz, ka saskaņā 
ar 2. punkta b) daļu priekšroku dod mazo 
kredītu un mikrokredītu izsniegšanai.

Pamatojums 

Gerade im Bereich der Vergabe von Klein- und Kleinstkrediten gibt es einen besonders guten 
Leverage-Effekt, den es zu Nutzen gilt.

Grozījums Nr. 21
19. panta 1. punkta 2. daļas a) apakšpunkts

a) uzlabo to fondu investīcijas un pieredzi 
tehnoloģijās, kas iegulda novatoriskos 
MVU vai MVU ar izaugsmes potenciālu;

a) uzlabo to investīciju fondu un banku
pieredzi tehnoloģijās, kas iegulda 
novatoriskos MVU vai MVU ar augstu
izaugsmes potenciālu;

Pamatojums 

Dort wo Bankensysteme noch nicht so gut entwickelt sind, ist es förderlich auch Banken 
einzubeziehen, die noch über keine Erfahrung im Bereich solcher Fonds verfügen.

Grozījums Nr. 22
20. panta 2. punkta 1. daļa
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2. Šā panta 1. punkta vajadzībām finanšu 
atbalstu var garantēt tīkla partneriem, lai 
nodrošinātu jo īpaši:

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

-a) vienas institūcijas apstiprinājuma 
sistēmas izveidei visai pamatprogrammai, 
kurā interesenti un potenciālie pieteikuma 
iesniedzēji var iegūt daudzpusīgu 
palīdzību saistībā ar pamatprogrammas 
atbalsta iespējām, kā arī informāciju par 
citām atbalsta saņemšanas iespējām un 
atbilstošajām kontaktpersonām. Šim 
nolūkam vajadzētu izsniegt lielāko daļu 
no piemaksām, kas paredzētas saskaņā ar 
šo pantu.

a) informācijas, pieredzes apmaiņas un 
uzņēmumu sadarbības pakalpojumus;

a) informācijas, pieredzes apmaiņas un 
uzņēmumu sadarbības pakalpojumus;

b) jauninājumu, tehnoloģiju un zināšanu 
tālāknodošanas pakalpojumus;

b) jauninājumu, tehnoloģiju un zināšanu 
tālāk nodošanas pakalpojumus;

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

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

ca) sadarbības pakalpojumus, kuru 
uzdevums ir, izmantojot datu apmaiņu 
atbalsta sniedzēju starpā, uzlabot atbalstu 
MVU konkurētspējai un jauninājumiem.

Pamatojums 

KMU und andere Antragsteller müssen die Möglichkeit erhalten, sämtliche Informationen 
zum Rahmenprogramm aus einer Hand zu erfahren.

Kooperationen zwischen Förderern sind entscheidend für Synergieeffekte hinsichtlich 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit von KMU.

Grozījums Nr. 23
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 

3. Komisija atlasa tīkla dalībniekus, 
uzaicinot iesniegt priekšlikumus attiecībā 
uz dažādiem pakalpojumiem, kas minēti 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā. Turklāt 
īpaši augstu tiek vērtēta pieteikuma 
iesniedzēju attiecīgā pieredze atbalsta 
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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.

pakalpojumu koncepcijā un īstenošanā 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, to 
komercdarbības pārrobežu 
paplašināšanas jomā. Pēc uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus Komisija var 
noslēgt pamatprogrammas partnerības 
nolīgumu ar izvēlētajiem dalībniekiem, 
nosakot piedāvāto darbību veidu, subsīdiju 
piešķiršanas procedūru un katras puses 
tiesības un pienākumus. Pamatprogrammas 
partnerība var attiekties uz visu 
programmas termiņu.

Pamatojums 

Die bereits bestehenden Erfahrungen sollte genutzt werden.

Grozījums Nr. 24
20.a pants (jauns)

20.a pants
Tīklu kvalitāte

Lai nodrošinātu tīklu kvalitāti, Komisija 
nosaka stingrus tīklu veidošanas 
priekšnosacījumus. Īpašu nozīmi piešķir 
konsultāciju kvalitātei.

Pamatojums 

Maßnahme zur Qualitätssicherung wichtig. Die Beratungsqualität der bestehenden Euro Info 
Centres (EIC) oder Innovation Relay Centres (IRC) muss deutlich übertroffen werden

Grozījums Nr. 25
21. panta 2. punkts

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

2. Kopīgai vairāku programmu īstenošanai
var piešķirt dotācijas, ja

a) katru programmu pārvalda valsts vai 
vietējā līmeņa iestādes; un

a) katru programmu pārvalda valsts vai 
vietējā līmeņa iestādes; 

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

c) tās tiek koordinētas vai kopīgi vadītas. c) tās tiek koordinētas vai kopīgi vadītas.
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Pamatojums 

Einfachere und klarere Formulierung; der Zugang zu Fördermitteln muss vereinfacht werden.

Grozījums Nr. 26
23. panta virsraksts

mērķsadarbība starp iestādēm valsts un 
reģionu līmenī.

Mērķsadarbība starp iestādēm vai 
nevalstiskām organizācijām valsts un 
reģionu līmenī.

Pamatojums 

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Grozījums Nr. 27
23. panta 1. punkts

1. Lai sekmētu efektīvu administratīvo 
sadarbību iestāžu starpā, 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 iestāžu vai nevalstisko 
organizāciju starpā, 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.

Pamatojums 

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Grozījums Nr. 28
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 dotācijas valsts iestādēm
vai nevalstiskajām organizācijām.
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Pamatojums 

Die Zusammenarbeit von Unternehmen sowie deren Organisationen sollte eingeschlossen 
werden.

Grozījums Nr. 29
23. panta 3. punkts

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

3. Valsts iestādēm vai nevalstiskajām 
organizācijām, kuras saņem dotācijas, ir 
pienākums strādāt ar mērķi, lai mazinātu 
birokrātiju un izveidotu labākus 
pamatnosacījumus MVU. Valsts iestādēm 
vai nevalstiskajām organizācijām 
pieteikumā jāuzrāda, kā tās gatavojas 
kalpot šim mērķim.

Pamatojums 

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

Es ist wichtig den Behörden und Organisationen die Ziele des Programms deutlich vor Augen 
zu halten.

Grozījums Nr. 30
24. panta 1. punkts

Komisija var veikt šādus pasākumus: 1. Komisija regulāri īsteno šādus 
pasākumus:

Pamatojums 

Damit ist eine Kontrolle des Programms und laufende Information über die Umsetzung und 
Wirkung sichergestellt.

Grozījums Nr. 31
24. panta b) apakšpunkts

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

b) sagatavot novērtējumu par Kopienas 
pasākumu rezultātiem, jo īpaši uzņēmumu 
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konkurētspējā; konkurētspējā. Novērtējumu rezultātus
publiskos;

Pamatojums 

Damit ist eine Kontrolle des Programms und laufende Information über die Umsetzung und 
Wirkung sichergestellt.

Grozījums Nr. 32
25. panta 1.a punkts (jauns)

Mērķus un prioritātes jādefinē tā, lai tos 
varētu koriģēt atbilstoši turpmākajai 
attīstības gaitai un būtiskāko aspektu 
maiņai. Noteikumus un kritērijus 
izstrādās kopā ar ieinteresētajām 
personām  un tiem jābūt caurskatāmiem, 
skaidri saprotamiem un izprotamiem 
visām iesaistītajām pusēm.

Pamatojums 

Nur eine flexible Gestaltung des Programms garantiert eine bestmögliche Nutzung der 
Budgetmittel über den relativ langen Zeitraum von sieben Jahren. Eine Umwidmung der 
Finanzinstrumente auf andere Verwendungszwecke vor dem Hintergrund neuer 
Entwicklungen muss möglich bleiben. Dabei müssen die Kriterien realitätsnah gestaltet und 
für alle Interessenten und Beteiligten transparent sein. Dies erleichtert eine gute und Erfolg 
versprechende Antragstellung und Nutzung des betreffenden Instrumentes.

Grozījums Nr. 33
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. Pasākumiem, kas minēti 2. punktā, tikai 
nelielā mērā jāietver izpratnes veidošana 
par priekšrocībām, ko IKT sniedz 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lielāko 
daļu vajadzētu izmantot tieši MVU 
novatoriskajām spējām un 
konkurētspējai.

Pamatojums

Sensibilisierung ist gegenüber eigentlicher Innovation nachrangig.
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Grozījums Nr. 34
30. panta 2.a punkts (jauns)

Šai programmas daļai īpaši jāpastiprina 
MVU konkurētspēja un novatoriskās 
spējas.  Šie uzņēmumi var izmantot 
lielāko daļu IKT apakšprogrammas 
līdzekļu.

Pamatojums 

KMU sind die eigentlichen Treiber der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.
Konsequenterweise sollten sie auch hauptsächlich mit der Umsetzung des Programmes 
beauftragt werden.

Grozījums Nr. 35
31.panta 2. punkta 2. daļa

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

Kopiena 1. punkta a) apakšpunktā minēto 
projektu budžetā piešķir subsīdijas 
atbilstoši maksimums 50% apmērā no to 
kopējās vērtības.

Pamatojums 

Die Gleichbehandlung aller Zuschüsse in Höhe von 50 % fördert das Eigeninteresse an einer 
sachgerechten Durchführung des Programms. 100%ige Zuschüsse fördern die Anreize zum 
Missbrauch von öffentlichen Geldern.

Grozījums Nr. 36
31. panta 3. punkta 2. daļa

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

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

Pamatojums 

Die Gleichbehandlung aller Zuschüsse in Höhe von 50 % fördert das Eigeninteresse an einer 
sachgerechten Durchführung des Programms.
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Grozījums Nr. 37
33. panta ievads

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, ciktāl 
iespējams noteikt guvumu MVU 
konkurētspējai un novatoriskajām 
spējām:

Pamatojums 

CIP soll hauptsächlich der Wettbwerbs- und Innovationsfähigkeit der KMU dienen.

Grozījums Nr. 38
34. panta 1. punkta ievads

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

1. Programmas īstenošanas vai turpmāko 
darbību sagatavošanas atbalstam veic šādus 
pasākumus, ciktāl iespējams noteikt 
guvumu MVU konkurētspējai un 
novatoriskajām spējām:

Pamatojums 

CIP soll hauptsächlich der Wettbwerbs- und Innovationsfähigkeit der KMU dienen.

Grozījums Nr. 39
36. panta 1.a punkts (jauns)

Mērķus un prioritātes jādefinē tā, lai tos 
varētu koriģēt atbilstoši turpmākajai 
attīstības gaitai un būtiskāko aspektu 
maiņai. Noteikumus un kritērijus 
izstrādās kopā ar ieinteresētajām 
personām  un tiem jābūt caurskatāmiem, 
skaidri saprotamiem un izprotamiem 
visām iesaistītajām pusēm.

Grozījums Nr. 40
III nodaļas virsraksts

Programma „Saprātīga enerģija Eiropai” Programma „Saprātīga enerģija un 
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tehnoloģija Eiropai”

Pamatojums 

Die Änderung des Titels macht die Bedeutung von Technologie für die Programmziele 
deutlich.

Grozījums Nr. 41
37. panta 2. punkta b) apakšpunkts

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

b) veicināt jaunus un atjaunojamus un 
esošos enerģijas avotus un atbalstīt 
energoapgādi. Esošos enerģijas avotus 
atbalsta tikai tad, ja šis atbalsts dod 
ieguldījumu vides kvalitātes vai lietošanas 
efektivitātes uzlabošanā;

Pamatojums 

Die Ausklammerung aller bestehender Energiequellen vergibt die Chance auch hier Effizienz 
oder Umweltgewinne zu erzielen.

Grozījums Nr. 42
38. panta b) apakšpunkts

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

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

Pamatojums 

Eine Diversifizierung der Energieversorgung reduziert die Abhängigkeit von nur einer 
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einzigen Energiequelle. Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte 
jedoch auch den Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur 
Erreichung der Kyoto-Ziele leisten und die die Energieversorgung bei Versorgungsausfall 
erneuerbarer Energiequellen sicherstellen.

Grozījums Nr. 43
Artikel 39. panta b) apakšpunkts

b) atbalstīt tiesību aktu sagatavošanu un 
piemērošanu.

b) atbalstīt tiesību aktu sagatavošanu un 
piemērošanu, ja tie kalpo konkurētspējas 
vai novatorisko spēju paaugstināšanai un 
nerada jaunus šķēršļus enerģijas 
uzņēmumiem.

Pamatojums 

Die Unterstützung im Bereich Gesetzgebung muss den allgemeinen Zielen des CIP 
unterworfen werden.

Grozījums Nr. 44
40. panta a) apakšpunkts

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

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

Pamatojums 

Eine Diversifizierung der Energieversorgung reduziert die Abhängigkeit von nur einer 
einzigen Energiequelle. Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte 
jedoch auch den Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur 
Erreichung der Kyoto-Ziele leisten und die die Energieversorgung bei Versorgungsausfall 
erneuerbarer Energiequellen sicherstellen.

Grozījums Nr. 45
40. panta b) apakšpunkts

b) integrēt jaunu un atjaunojamu enerģijas 
avotus vietējās vides un enerģijas sistēmās;

b) integrēt jaunus, atjaunojamus un jau 
esošus enerģijas avotus vietējās vides un 
enerģijas sistēmās;
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Pamatojums 

Bei der Wahl der einzelnen Bestandteile des Energiemixes sollte jedoch auch den 
Energiequellen Rechnung getragen werden, die bereits einen Beitrag zur Erreichung der 
Kyoto-Ziele leisten.

Grozījums Nr. 46
45. panta 1.a punkts (jauns)

Noteikumus, nosacījumus un kritērijus 
izstrādā kopā ar ieinteresētajām pusēm un 
tiem jābūt visām iesaistītajām personām 
caurskatāmiem, skaidri saprotamiem un 
izprotamiem.

Pamatojums 

Klare und transparente Regeln, Bestimmungen und Kriterien erleichtern die Einreichung von 
qualitativ guten und Erfolg versprechenden Vorschlägen durch die Interessenten.

Grozījums Nr. 47
46.a pants (jauns)

46.a pants
Pamatprogrammas stratēģiskā vadība

Komisija un 46. pantā minētā EIPC 
uzņemas pamatprogrammas stratēģisko 
vadību. Tā ietver galvenokārt līdzekļu 
vadību un vajadzības gadījumā to 
pārgrupēšanu, kā arī prioritāšu 
noteikšanu atbalsta piešķiršanas
iespējām, ja nepieciešams.

Pamatojums 

Die Generaldirektion Unternehmen der Kommission besitzt das direkteste Verhältnis zu den 
eigentlichen Trägern von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, den KMU. Daher sollte der 
GD Unternehmen auch eine Führungsrolle zukommen.

Grozījums Nr. 48
II pielikuma 1. iedaļas Da punkts (jauns)
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Da. Budžeta dotācijas finanšu 
instrumentiem
Kopējo paredzamo budžetu, kas piešķirts 
MVU paredzētajiem Kopienas finanšu 
instrumentiem, sadala šādi: vismaz 65 % 
straujas izaugsmes un jauninājumu 
mehānismam MVU (GIF), to vienādi 
sadalot starp GIF 1 un GIF 2, un 
maksimāli 35 % MVU garantiju (MVUG) 
mehānismam.

Pamatojums 

Die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim Zugang von 
öffentlich ausgeschriebene Aufträge in Europa eröffnet den Unternehmen zusätzliche 
Geschäftsmöglichkeiten und fördert den Wettbewerb und die Nutzung des europäischen 
Binnenmarktes.

Grozījums Nr. 49
II pielikuma 1. iedaļas C punkta 2. rindkopa

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 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 

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 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 
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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.

īpašumtiesību struktūras, kuri nodrošina šo 
kapitāla daļu. Pie tam cenšas pēc iespējas 
lielākā mērā iesaistīt privātos investorus.
Saistību apjoms atsevišķā fondā 
nepārsniedz EUR 30 miljonus.  GIF1 var 
veikt līdzinvestīcijas ar EIF pašu resursiem 
vai resursiem saskaņā ar EIB 
pilnvarojumu, vai citiem EIF pārvaldītiem 
resursiem.

Pamatojums 

Die Nutzung des ETF Start-up Schemes, des Vorläufers von GIF1, unter MAP erwies sich als 
unzureichend. Grund war ein Mangel an privaten Investoren, welche die vorgeschriebenen 50 
% des Kapitals zur Verfügung stellen müssen. Folglich sollte im Unterschied zu MAP unter 
CIP eine Öffnung für öffentliche Investoren -wie hier im Kommissionstext vorgeschlagen -
unter Einbeziehung einer möglichst großen Anzahl an privaten Investoren erprobt werden, 
um eine bessere Nutzung von GIF 1 zu erzielen.

Grozījums Nr. 50
III pielikuma a) apakšpunkta 7.a ievilkums (jauns)

– Atbalsts MVU attiecībā uz pieeju visā 
Eiropā izsludinātiem publiskiem 
iepirkumiem.

Pamatojums 

Die Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim Zugang von 
öffentlich ausgeschriebene Aufträge in Europa eröffnet den Unternehmen zusätzliche 
Geschäftsmöglichkeiten und fördert den Wettbewerb und die Nutzung des europäischen 
Binnenmarktes.

Grozījums Nr. 51
III pielikuma c) apakšpunkta 2. ievilkums

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

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

Pamatojums 

Die KMU brauchen auch eine abschließende Betreuung bei der Suche nach FTE-
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Dienstleistern.

Grozījums Nr. 52
III pielikuma ca) apakšpunkts (jauns)

ca. Datu apmaiņa MVU atbalsta 
uzlabošanai
– zināšanu un ideju, kā sniegt finansiālu 
un cita veida atbalstu MVU, apkopošana, 
vērtēšana un tālāk nodošana internetā ar 
datu banku palīdzību, tostarp iekļaujot 
Kopienas līdzekļus, lai izstrādātu 
novatoriskus instrumentus un modeļus 
MVU atbalstam.

Pamatojums 

Resultiert aus Aenderungsantrag zu Art. 20 d.
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PASKAIDROJUMS

Wichtigstes Anliegen des Berichterstatters ist die strukturelle Ausrichtung des Programms auf 
die möglichen Antragsteller und damit direkten Nutznießer. Hier sind zwei Kernelemente zu 
nennen. Erstens muss der potentielle Antragsteller im Vorfeld einer Bewerbung die 
Möglichkeit haben, sich ausreichend über die Fördermöglichkeiten des CIP zu erkundigen 
und dann bei möglichst gleich bleibendem Ansprechpartner in den Antragsprozess 
einzusteigen. Dies ist nur realisierbar, wenn für das CIP eine One-Stop-Shop-Lösung 
gefunden wird. Der Berichterstatter begrüßt ausdrücklich die Absicht der Kommission eine 
Programmagentur für das CIP zu errichten und bittet das Parlament um politische 
Unterstützung für dieses Vorhaben. Eine Programmagentur für das CIP müsste dann 
entsprechend ausgestattet sein, um die vielfältigen Bedürfnisse der Antragsteller auch im 
Vorfeld bereits befriedigen zu können.

Die zweite wichtige Forderung in dieser Hinsicht ist die radikale Vereinfachung des 
Antragsprozesses. Das bereits früher verwendete Zwei-Stufenprogramm ist für weite Teile 
des CIP geeignet und senkt die Einstiegshürde für interessierte KMU deutlich. Die 
Beteiligung weiter Teile innovativer Unternehmen kann damit sichergestellt werden.

Im Bereich des IKT-Programms ist von besonderer Bedeutung, dass der Fokus von den 
Behörden auf die eigentlichen Treiber von Innovation, die KMU verschoben wird. Zwar 
erkennt der Berichterstatter an, dass Verwaltungsstrukturen einen wichtigen Rahmen bilden, 
der entscheidend über die Innovationsfähigkeit von KMU entscheidet, dies darf aber nicht 
dazu führen, dass Förderung hier ausschließlich auf Behörden beschränkt bleibt.

Auch im Bereich Intelligente Energien und Technologien befürwortet der Berichterstatter eine 
Ausdehnung. Die Erweiterung des Programmtitels um "Technologie" macht deutlich, dass 
Europa in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung vor allem auf die 
Entwicklung technologiegestützter Lösungen setzten muss, wenn diese Bestrebungen zu mehr 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit führen sollen.

Besonders wichtig ist hierbei der Einschluss bestehender Energieformen, die den Umwelt-
und Effizienzzielen genügen sollen. Gerade hier lassen sich oft mit geringen Aufwendungen 
erstaunliche Ergebnisse im Sinne nachhaltiger Energieversorgung und Effizienzsteigerung 
gewinnen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das CIP zwar der Nukleus der Innovationspolitik der EU 
ist, der mit 4,2 Mrd. EUR bei einer Laufzeit von 7 Jahren und 25 Staaten extrem gering 
ausgestattet ist; andererseits müssen wir das CIP aber als Katalysator sehen, durch den 
Innovationsprozesse auch in anderen Programmen (Regionalförderung, Agrarmarkt, Verkehr 
etc.) angestoßen werden.


