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PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 
konkurencingumą, vartotojų apsaugą, 
rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau 
taip pat verslo, prekybos ir finansinių 
sandorių taisykles bei sąžiningos 
konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos 
veikimas nebūtų įmanomas;

(3) didžioji dauguma Sąjungos teisės 
aktų remia vidaus rinkos veikimą. Minėti 
teisės aktai visų pirma reglamentuoja 
konkurencingumą, vartotojų apsaugą, 
rinkos priežiūrą ir maisto grandinę, tačiau 
taip pat verslo, prekybos ir finansinių 
sandorių taisykles bei sąžiningos 
konkurencijos skatinimą, kad būtų sukurtos 
vienodos sąlygos, be kurių vidaus rinkos 
veikimas nebūtų įmanomas, siekiant 
naudos visiems ES piliečiams. Sąjungos 
konkurencijos taisyklių laikymasis yra ne 
tik valstybėse narėse taikomas teisinis 
reikalavimas, bet ir būtina paties vidaus 
rinkos veikimo sąlyga;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką bei sukurti lankstesnę ir 
paslankesnę finansavimo sistemą siekiant 

(5) šiuo metu įgyvendinamos kelios 
Sąjungos veiksmų programos t. y. įmonių 
konkurencingumo, įskaitant MVĮ, vartotojų 
apsaugos, vartotojų ir galutinių naudotojų 
finansinių paslaugų, finansinių paslaugų ir 
maisto grandinės politikos formavimo 
programos. Kai kurios papildomos veiklos 
finansuojamos tiesiogiai pagal vidaus 
rinkos biudžeto eilutes. Nedarant poveikio 
dabartiniam skaidrumo ir demokratinės 
kontrolės, kurią vykdo viena iš teisėkūros 
institucijų, lygiui, būtina supaprastinti ir 
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užtikrinti tinkamai, ekonomiškai efektyviai 
veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia 
parengti naują programą, sutelkiančią kitos 
rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo 
finansuotos tų kitų programų lėšomis ir 
pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į 
programą taip pat turėtų būti įtrauktos 
naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
gerinti vidaus rinkos veikimą;

išnaudoti skirtingų veiksmų sąveiką bei 
sukurti lankstesnę ir paslankesnę 
finansavimo sistemą siekiant užtikrinti 
tinkamai, ekonomiškai efektyviai 
veikiančią vidaus rinką. Todėl reikia 
parengti naują programą, sutelkiančią kitos 
rūšies veiklas, kurios anksčiau buvo 
finansuotos tų kitų programų lėšomis ir 
pagal kitas atitinkamas biudžeto eilutes. Į 
programą taip pat turėtų būti įtrauktos 
naujos iniciatyvos, kuriomis siekiama 
gerinti vidaus rinkos veikimą ir jos plėtrą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos statistikos plėtojimui, 
rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji 
Europos statistikos programa, nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti 
nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą 
ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų 
būti įtraukta veikla, kurią apima Europos 
statistikos programa, nustatant Europos 
statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos 
sistemą. Naujoje programoje pat turėtų būti 
nustatyta finansinė Europos statistikos 
sistema, kad būtų teikiama aukštos 
kokybės, palyginamoji ir patikima Europos 
statistika siekiant remti visų sričių 
Sąjungos politikos formavimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą;

(6) Europos statistikos plėtojimui, 
rengimui ir sklaidai taikoma atskiroji 
Europos statistikos programa, nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
Nr. 99/201347. Siekiant užtikrinti 
nenutrūkstamą Europos statistikos rengimą 
ir sklaidą į naująją programą taip pat turėtų 
būti įtraukta veikla, kurią apima dabartinė 
Europos statistikos programa, nustatant 
Europos statistikos duomenų rinkimo, taip 
pat plėtojimo, rengimo, tinkamo
naudojimo, taikymo ir sklaidos sistemą. 
Naujoje programoje pat turėtų būti 
nustatyta finansinė Europos statistikos 
sistema, kad būtų teikiama aukštos 
kokybės, palyginamoji ir patikima Europos 
statistika, taip pat tokių sričių kaip 
prekyba ir migracija, siekiant remti visų 
sričių Sąjungos politikos formavimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą
laikantis Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnio;

__________________ __________________

47 2013 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos 
statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, 

47 2013 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos 
statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, 
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p. 12). p. 12).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems vidaus rinkos dalyviams: verslo 
subjektams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą, tačiau taip pat remti 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei 
verslo subjektų ir asmenų informuotumo 
didinimą suteikiant jiems tinkamas 
priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos 
politiką. Be to, įgyvendinant programą 
turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo 
ir administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui būtinų 
Sąjungos teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. 
Programa turėtų būti remiamas tinkamų 
sąlygų sukūrimas, kad būtų suteikta galios 
visiems esamiems ir galimiems vidaus 
rinkos dalyviams: verslo subjektams, 
įskaitant startuolius, santaupų turintiems 
asmenims, piliečiams, įskaitant vartotojus, 
pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms. Šiuo tikslu įgyvendinant 
programą turėtų būti siekiama užtikrinti 
verslo subjektų, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą, tačiau taip pat remti 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimą ir saugos taisyklių taikymą bei 
verslo subjektų ir asmenų informuotumo 
didinimą suteikiant jiems tinkamas 
priemones, žinias ir kompetenciją, kad jie 
galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir 
aktyviau dalyvautų formuojant Sąjungos 
politiką. Be to, įgyvendinant programą 
turėtų būti siekiama plėsti reglamentavimo 
ir administracinį bendradarbiavimą, visų 
pirma keičiantis geriausia patirtimi, 
plečiant žinių ir kompetencijos pagrindus, 
įskaitant strateginių viešųjų pirkimų 
naudojimą. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama remti aukštos kokybės 
tarptautinių standartų, kurie padėtų 
įgyvendinti Sąjungos teisės aktus, rengimą. 
Tai apima ir finansinės atskaitomybės ir 
audito standartų nustatymą, taip prisidedant 
prie Sąjungos kapitalo rinkų skaidrumo ir 
tinkamo jų veikimo bei didesnės 
investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
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iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
gerovės didinimas;

užtikrinamas platesnis galimas 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. Vienas 
iš programos tikslų taip pat turėtų būti 
aukštą žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos 
lygį maisto grandinėje užtikrinančių 
Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo ir jų 
vykdymo užtikrinimo rėmimas ir gyvūnų 
gerovės didinimas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) vartotojų rinkoms plėtojant 
internetinės prekybos ir kelionių paslaugas 
sienų nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad 
importuodami prekes ir paslaugas iš 
trečiosiose valstybėse įsisteigusių 
ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos 
vartotojai galėtų naudotis atitinkama 
apsauga. Todėl programoje turėtų būti 
numatyta galimybė prireikus remti 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse 
trečiosiose valstybėse, kurios yra 
pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės;

(14) vartotojų rinkoms plėtojant 
internetinės prekybos ir kelionių paslaugas 
ir vystantis skaitmeninėms rinkoms sienų 
nebelieka, todėl svarbu užtikrinti, kad 
importuodami prekes ir paslaugas iš 
trečiosiose valstybėse įsisteigusių 
ekonominės veiklos vykdytojų Sąjungos 
vartotojai galėtų naudotis atitinkama 
apsauga. Todėl programoje turėtų būti 
numatyta galimybė prireikus remti 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
institucijomis, įsisteigusiomis pagrindinėse 
trečiosiose valstybėse, kurios yra 
pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 

(16) siekiant programos tikslų ir norint 
palengvinti piliečių ir verslo subjektų 
gyvenimą turi būti pradedamos teikti 
vartotojams pritaikytos aukštos kokybės 
viešosios paslaugos. Kitaip tariant, 
viešosios administracijos turi pertvarkyti 
savo veiklą, panaikinti įvairių jų 
administracinių padalinių atskirumą ir iš 
naujo kurti šias viešąsias paslaugas drauge 
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su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
verslo subjektų ir piliečių teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų 
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

su piliečiais ir verslo subjektais. Be to, 
norint nuolat ir iš esmės plėtoti su vidaus 
rinka susijusią tarpvalstybinę veiklą reikia 
teikti ne tik naujausią informaciją apie 
piliečių ir verslo subjektų teises, bet taip 
pat administracinius formalumus 
aiškinančią informaciją. Be to, reikia teikti 
teisines konsultacijas ir padėti spręsti 
kylančius tarpvalstybinio lygio klausimus. 
Taip pat būtina paprastu ir veiksmingu 
būdu susieti nacionalines administracijas ir 
vertinti, kaip vidaus rinka veikia vietoje. 
Todėl programa turėtų būti remiamos šios 
esamos vidaus rinkos valdymo priemonės: 
portalas „Jūsų Europa“, kuris iš numatomų
bendrųjų skaitmeninių vartų, portalo „Jūsų 
Europa“, Vidaus rinkos problemų 
sprendimo tinklo (SOLVIT), Vidaus rinkos 
rezultatų suvestinės ir Vidaus rinkos 
informacijos sistemos, turėtų būti 
pagrindinė sudedamoji dalis siekiant 
gerinti kasdienį piliečių gyvenimą ir didinti 
verslo subjektų galimybes vykdyti 
tarpvalstybinę prekybą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinka, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnyje, apima sistemą, užtikrinančią, 
kad konkurencija nebūtų iškraipoma, 
programa turėtų būti remiama Sąjungos 
konkurencijos politika, tinklų kūrimas ir
bendradarbiavimas su nacionalinėmis 
valdžios institucijomis bei teismais ir 
platesnė suinteresuotųjų šalių grupės 
aprėptis informuojant apie su Sąjungos 
konkurencijos politika susijusias teises, 
naudą ir įsipareigojimus;

(20) atsižvelgiant į tai, kad Sutartis dėl
Europos Sąjungos veikimo apima taisyklių
sistemą, užtikrinančią, kad konkurencija 
vidaus rinkoje nebūtų iškraipoma, 
programa turėtų būti padedama remti
Sąjungos konkurencijos politiką gerinant 
ir stiprinant bendradarbiavimą su 
Europos konkurencijos tinklu ir su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis bei 
teismais, be kita ko, stiprinant tarptautinį 
bendradarbiavimą, ir platesnę
suinteresuotųjų šalių grupės aprėptį
informuojant apie su Sąjungos 
konkurencijos politika susijusias teises, 
naudą ir įsipareigojimus.    Programa visų 
pirma turėtų padėti Komisijai pagerinti 
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rinkos pokyčių analizę ir vertinimą, be 
kita ko, plačiai naudojant sektorių 
tyrimus ir sistemingai dalijantis 
rezultatais ir geriausia praktika Europos 
konkurencijos tinkle. Tai turėtų padėti 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir 
vienodas sąlygas, taip pat ir tarptautiniu 
lygmeniu, ir suteikti galių įmonėms, visų 
pirma MVĮ, ir vartotojams, kad būtų 
galima pasinaudoti bendrosios rinkos 
teikiama nauda;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) įgyvendinant programą visų pirma 
turi būti imamasi ryžtingai tvarkytis su 
esminiais neigiamais padariniais 
konkurencijai ir vidaus rinkos veikimui, 
kuriuos sukelia nuolatiniai ekonomikos ir 
verslo aplinkos pokyčiai, visų pirma be 
paliovos didėjantis duomenų naudojimas 
atsižvelgiant į vis didesnį išteklių skyrimą 
dirbtiniam intelektui ir kitoms IT 
priemonėms bei bendrovių kompetenciją ir 
jų konsultantus. Taip pat svarbu, kad 
programa būtų remiami tinklai ir 
bendradarbiavimas su valstybių narių 
valdžios institucijomis ir teismais, 
atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta 
konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš 
esmės priklauso nuo minėtų subjektų 
veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą 
konkurencijos politikos svarbą apsaugant 
vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už 
Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė 
veikla, programa taip pat turėtų būti 
remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, 
su trečiosios valstybės valdžios 
institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti 
informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir 
verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis 
sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje 
teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgiant į 

(21) įgyvendinant programą visų pirma
turi būti imamasi tvarkytis su esminiais 
padariniais konkurencijai ir vidaus rinkos 
veikimui, kuriuos sukelia nuolatiniai 
radikalūs ekonomikos ir verslo aplinkos
bei skaitmeninės ekonomikos pokyčiai, 
visų pirma be paliovos didėjantis duomenų 
naudojimas atsižvelgiant į vis didesnį 
išteklių skyrimą dirbtiniam intelektui ir 
kitoms IT priemonėms bei bendrovių 
kompetenciją ir jų konsultantus. Taip pat 
svarbu, kad programa būtų remiami tinklai 
ir bendradarbiavimas su valstybių narių 
valdžios institucijomis ir teismais, 
atsižvelgiant į tai, kad neiškraipyta 
konkurencija ir vidaus rinkos veikimas iš 
esmės priklauso nuo minėtų subjektų 
veiklos. Atsižvelgiant į ypatingą 
konkurencijos politikos svarbą apsaugant 
vidaus rinką nuo žalos, kurią padaro už 
Sąjungos sienų vykdoma antikonkurencinė 
veikla, programa taip pat turėtų būti 
remiamas bendradarbiavimas, jeigu būtina, 
su trečiosios valstybės valdžios 
institucijomis. Galiausiai, būtina plėtoti 
informavimo veiklą, kad daugiau piliečių ir 
verslo subjektų galėtų pasinaudoti visomis 
sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje 
teikiamomis galimybėmis. Atsižvelgiant į 



AD\1167850LT.docx 9/26 PE628.583v02-00

LT

tai, kad kai kurios į programą įtrauktos 
iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos 
programai didelę įtaką visų pirma daro 
spartūs konkurencijos sąlygų pokyčiai 
vidaus rinkoje, pirmiausia susiję su 
dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais 
duomenų kiekiais, kibernetiniu saugumu ir 
skaitmeninės ekspertizės technologija, 
kurių eigą ir mastą sunku įvertinti, 
numatoma, kad įgyvendinant šią 
programos dalį bus privaloma imtis 
lanksčių priemonių siekiant patenkinti 
kintančius poreikius;

tai, kad kai kurios į programą įtrauktos 
iniciatyvos yra naujos ir kad konkurencijos 
užtikrinimui didelę įtaką visų pirma daro 
spartūs konkurencijos sąlygų pokyčiai ir 
iššūkiai vidaus rinkoje, be kita ko, susiję 
su dirbtiniu intelektu, algoritmais, dideliais 
duomenų kiekiais, skaitmeninėmis 
monopolijomis, plačiajuosčio ryšio 
diegimu, geografiniu blokavimu, patentų 
naudojimu kaip priemone neleisti 
pasinaudoti technologija, interneto 
paslaugų teikėjų padėtimi kaip prieigos 
valdytojų padėtimi, spektro aukcionais, 
kibernetiniu saugumu ir skaitmeninės 
ekspertizės technologija, kurių eigą ir 
mastą sunku įvertinti, numatoma, kad 
įgyvendinant šią programos dalį bus 
privaloma imtis lanksčių priemonių 
siekiant patenkinti kintančius poreikius.
Komisija reguliariai informuos 
Parlamentą ir Tarybą apie veiksmus, 
finansuojamus pagal programą 
konkurencijos politikos srityje;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant pašalinti šiuos rinkos 
nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ 
toliau išliktų Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumo pagrindu, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma 
parama ir šiam tikslui turi būti sukurtos 
nuosavo kapitalo priemonės ir skolos 
priemonės naudojantis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą [...]52

įsteigto „InvestEU“ fondo MVĮ linija. 
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1287/201353 sukurta 
paskolų garantijų priemonė užtikrina 
įrodytą pridėtinę vertę ir tikimasi, kad ji 
bus naudinga ne mažiau kaip 
500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė bus 
nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ 

(25) siekiant pašalinti šiuos rinkos 
nepakankamumus ir užtikrinti, kad MVĮ 
toliau išliktų Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumo pagrindu, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms reikalinga papildoma 
parama ir šiam tikslui, be kita ko, turi būti 
sukurtos nuosavo kapitalo priemonės ir 
skolos priemonės naudojantis pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentą [...]52 įsteigto „InvestEU“ 
fondo MVĮ linija. Pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1287/201353 sukurta paskolų garantijų 
priemonė užtikrina įrodytą pridėtinę vertę 
ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne mažiau 
kaip 500 000 MVĮ; ją pakeisianti priemonė 
bus nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ 
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liniją; liniją;

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–
2020 m. įmonių konkurencingumo ir 
mažųjų bei vidutinių įmonių programa 
(COSME) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 33).

53 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–
2020 m. įmonių konkurencingumo ir 
mažųjų bei vidutinių įmonių programa 
(COSME) ir panaikinamas Sprendimas 
Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 33).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) programa veiksmingai turėtų būti 
užtikrinama parama MVĮ per visą jų 
gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti 
grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ 
ir pramonės sektoriais susijusia įgyta 
kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant 
su Europos, nacionalinėmis arba regiono 
suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų
būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių 
tinklo patirtimi naudojant vieno langelio 
sistemą siekiant didinti MVĮ 
konkurencingumą ir plėsti jų verslą vidaus 
rinkoje ir už jos ribų. Pasitelkus šį tinklą 
ketinama toliau teikti paslaugas kitų 
Sąjungos programų vardu, visų pirma 
„Horizontas 2020“ programos vardu, ir 
šiam tikslui naudoti tų programų 
finansinius išteklius; taip pat toliau turėtų 
būti taikoma naujų verslininkų kuravimo 
sistema, padedanti naujiems verslininkams 
ar jais tapti siekiantiems asmenims 
pasisemti verslo patirties iš patyrusių kitų 
šalių verslininkų ir suteikianti galimybę 
ugdyti verslumo gebėjimus. Programa 
turėtų būti parengta taip, kad ją būtų 
įmanoma plėsti toliau ir didėtų jos 
geografinė aprėptis, o verslininkams būtų 
atveriama daugiau galimybių, prireikus 

(27) programa veiksmingai turėtų būti 
užtikrinama parama MVĮ per visą jų 
gyvavimo ciklą. Programa turėtų būti 
grindžiama unikaliomis žiniomis ir su MVĮ 
ir pramonės sektoriais susijusia įgyta 
kompetencija ir ilgalaike patirtimi dirbant 
su Europos, nacionalinėmis arba regiono 
suinteresuotomis šalimis. Ši parama turėtų 
būti pagrįsta sėkminga Europos įmonių 
tinklo patirtimi naudojant vieno langelio 
sistemą siekiant didinti MVĮ 
konkurencingumą ir žinias ir plėsti jų 
verslą vidaus rinkoje ir už jos 
ribų. Pasitelkus šį tinklą ketinama toliau 
teikti paslaugas kitų Sąjungos programų 
vardu, visų pirma „Horizontas 2020“ 
programos vardu, ir šiam tikslui naudoti tų 
programų finansinius išteklius; taip pat 
toliau turėtų būti taikoma naujų verslininkų 
kuravimo sistema, padedanti naujiems 
verslininkams ar jais tapti siekiantiems 
asmenims pasisemti verslo patirties iš 
patyrusių kitų šalių verslininkų ir 
suteikianti galimybę ugdyti verslumo 
gebėjimus. Programa turėtų būti parengta 
taip, kad ją būtų įmanoma plėsti toliau ir 
didėtų jos geografinė aprėptis, o 
verslininkams būtų atveriama daugiau 
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pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas; galimybių, prireikus pasitelkiant kitas 
Sąjungos iniciatyvas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) tinkamai veikianti bendra 
finansinės atskaitomybės sistema yra labai 
svarbi vidaus rinkai, veiksmingam kapitalo
rinkų veikimui ir integruotos finansinių 
paslaugų rinkos įgyvendinimui naudojant 
kapitalo rinkų sąjungą;

(32) tinkamai veikianti bendra 
finansinės atskaitomybės sistema yra labai 
svarbi vidaus rinkai, veiksmingam finansų
rinkų veikimui ir integruotos finansinių 
paslaugų rinkos įgyvendinimui naudojant
bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Sąjunga prisideda prie aukšto lygio 
vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios 
suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus 
rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia 
dėmesio, šiuo tikslu remdama ir 
papildydama valstybių narių politiką, kuria 
siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip 
vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus 
rinkos privalumais ir kad piliečiams 
naudojantis šiais privalumais konkrečiomis 
priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų 
saugumas ir teisinių bei ekonominių 
interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo 
užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos 
įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi 
vietoje ir kad verslo subjektai galėtų 
naudotis vienodomis sąlygomis ir 
sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be 
to, būtina suteikti galią vartotojams, juos 
skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius 
sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, 
energiją ir išteklius efektyviai naudojančios 

(36) Sąjunga prisideda prie aukšto lygio 
vartotojų apsaugos užtikrinimo, galios 
suteikimo vartotojams ir siekia, kad vidaus 
rinkoje jiems būtų skiriama daugiausia 
dėmesio, šiuo tikslu remdama ir 
papildydama valstybių narių politiką, kuria 
siekiama užtikrinti, kad piliečiai, kaip 
vartotojai, galėtų pasinaudoti visais vidaus 
rinkos privalumais ir kad piliečiams 
naudojantis šiais privalumais konkrečiomis 
priemonėmis būtų tinkamai užtikrintas jų 
saugumas ir teisinių bei ekonominių 
interesų apsauga; Sąjunga taip pat privalo 
užtikrinti, kad vartotojų ir produktų saugos 
įstatymai būti tinkamai ir vienodai taikomi 
vietoje ir kad verslo subjektai galėtų 
naudotis vienodomis sąlygomis ir 
sąžininga konkurencija vidaus rinkoje. Be 
to, būtina suteikti galią vartotojams, juos 
skatinti ir padėti jiems rinktis tvarius 
sprendimus ir taip prisidėti prie tvarios, 
energiją ir išteklius efektyviai naudojančios 
žiedinės ekonomikos, kuri vadovautųsi 
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žiedinės ekonomikos; pagal JT darnaus vystymosi darbotvarkę 
iki 2030 nustatytais tikslais;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) piliečiams visų pirma įtaką daro 
finansinių paslaugų rinkos veikimas. Šios 
paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos 
komponentas ir joms būtina stabili 
reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad 
būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir 
tvari ekonomika, tačiau taip pat 
užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos 
lygis ir kitos finansinės paslaugos 
galutiniams vartotojams, įskaitant 
neprofesionaliuosius investuotojus, 
draudėjus, santaupų turinčius asmenis, 
pensijų fondų narius ir gavėjus, 
individualius akcininkus, paskolos gavėjus 
ir MVĮ. Būtina išplėsti jų galimybes 
dalyvauti formuojant finansų sektoriaus 
politiką;

(41) piliečiams visų pirma įtaką daro 
finansų rinkų veikimas, todėl jie turėtų 
būti išsamiau informuojami apie 
susijusias teises, riziką ir naudą. Šios 
paslaugos – pagrindinis vidaus rinkos 
komponentas ir joms būtina stabili 
reglamentavimo ir priežiūros sistema, kad 
būtų garantuojamas finansinis stabilumas ir 
tvari ekonomika, tačiau taip pat 
užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos 
lygis ir kitos finansinės paslaugos 
galutiniams vartotojams, įskaitant 
neprofesionaliuosius investuotojus, 
draudėjus, santaupų turinčius asmenis, 
pensijų fondų narius ir gavėjus, 
individualius akcininkus, paskolos gavėjus 
ir MVĮ. Programa turėtų būti padedama
išplėsti jų galimybes dalyvauti formuojant 
politiką, be kita ko, rengiant ir skleidžiant 
aiškią, išsamią ir naudotojui pritaikytą 
informaciją apie finansų rinkose 
parduodamus produktus;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) todėl programa toliau turėtų remti 
konkrečią veiklą, įtrauktą į 2017–2020 m. 
pajėgumų stiprinimo programą, siekiant 
labiau įtraukti vartotojus ir kitų finansines 
paslaugas gaunančius galutinius vartotojus 
formuojant Sąjungos politiką, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 

(42) todėl programa toliau turėtų remti 
konkrečią veiklą, įtrauktą į 2017–2020 m. 
pajėgumų stiprinimo programą, siekiant 
labiau įtraukti vartotojus ir kitų finansines 
paslaugas gaunančius galutinius vartotojus 
formuojant Sąjungos politiką, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamente (ES) Nr. 2017/82660 ir tęsiant 
bandomąją programą bei 2012–2017 m. 
parengiamuosius veiksmus. Šie veiksmai 
būtini siekiant politikos formuotojus 
supažindinti ne tik su finansų sektoriaus 
profesionalų, bet taip pat kitų 
suinteresuotųjų šalių požiūriu ir užtikrinti 
geresnį vartotojų interesų ir kitų finansinių 
paslaugų galutinių vartotojų atstovavimą. 
Taip būtų formuojama geresnė finansinių 
paslaugų politika, nes visuomenė išsamiau 
išmanytų finansinio reguliavimo klausimus 
ir išsiugdytų nuoseklesnį finansinį 
raštingumą;

reglamente (ES) Nr. 2017/82660 ir tęsiant 
bandomąją programą bei 2012–2017 m. 
parengiamuosius veiksmus. Šie veiksmai 
būtini siekiant politikos formuotojus 
supažindinti ne tik su finansų sektoriaus 
profesionalų, bet taip pat kitų 
suinteresuotųjų šalių požiūriu ir užtikrinti 
geresnį vartotojų interesų ir kitų finansinių 
paslaugų galutinių vartotojų atstovavimą. 
Turi būti nuolat plėtojama programos 
metodika ir geriausia praktika, susijusi su 
būdais, kaip padidinti vartotojų ir 
finansinių paslaugų galutinių naudotojų 
dalyvavimą siekiant nustatyti problemas, 
aktualias Sąjungos politikos formavimui 
ir vartotojų interesų apsaugai finansinių 
paslaugų srityje. Taip būtų pagerinta
finansinių paslaugų politika, nes 
visuomenė išsamiau išmanytų finansinio 
reguliavimo klausimus ir išsiugdytų 
nuoseklesnį finansinį raštingumą. Šios 
programos viešieji ištekliai turėtų būti 
sutelkti į tai, kas svarbiausia galutiniams 
naudotojams, ir turėtų būti vengiama jais 
teikti bet kokios formos tiesioginę ar 
netiesioginę finansinę paramą privačių 
finansinės veiklos vykdytojų komercinei 
veiklai;

__________________ __________________

60 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/826 dėl 2017–2020 m. Sąjungos 
programos, skirtos remti konkrečiai 
veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų 
galutinių finansinių paslaugų gavėjų 
dalyvavimas formuojant Sąjungos 
finansinių paslaugų srities politiką, 
nustatymo (OL L 129, 2017 5 19, p. 17).

60 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/826 dėl 2017–2020 m. Sąjungos 
programos, skirtos remti konkrečiai 
veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų 
galutinių finansinių paslaugų gavėjų 
dalyvavimas formuojant Sąjungos 
finansinių paslaugų srities politiką, 
nustatymo (OL L 129, 2017 5 19, p. 17).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) 2012–2013 m. įgyvendinant (43) 2012–2013 m. įgyvendinant 
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bandomąjį projektą ir 2014–2016 m. 
vykdant parengiamuosius veiksmus 
Komisija skyrė dotacijas dviem 
organizacijoms po paskelbto metinio 
kvietimo teikti pasiūlymus. Tos dvi 
organizacijos – „Finance Watch“, įsteigta 
suteikus Sąjungos dotacijas 2011 m. pagal 
Belgijos teisę kaip tarptautinė ne pelno 
asociacija, ir „Better finance“, kuri atsirado 
nuo 2009 m. keletą kartų perorganizavus ir 
pervadinus anksčiau egzistavusias Europos 
investuotojų ir akcininkų federacijas. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/826 įsteigtoje 
pajėgumų stiprinimo programoje šios dvi 
organizacijos nurodytos esančios 
vienintelės gavėjos. Todėl įgyvendinant 
programą reikia toliau bendrai finansuoti 
šias organizacijas. Visgi jų finansavimui 
turėtų būti taikoma peržiūros nuostata;

bandomąjį projektą ir 2014–2016 m. 
vykdant parengiamuosius veiksmus 
Komisija skyrė dotacijas dviem 
organizacijoms po paskelbto metinio 
kvietimo teikti pasiūlymus. Tos dvi 
organizacijos – „Finance Watch“, įsteigta 
suteikus Sąjungos dotacijas 2011 m. pagal 
Belgijos teisę kaip tarptautinė ne pelno 
asociacija, ir „Better finance“, kuri atsirado 
nuo 2009 m. keletą kartų perorganizavus ir 
pervadinus anksčiau egzistavusias Europos 
investuotojų ir akcininkų federacijas. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/826 įsteigtoje 
pajėgumų stiprinimo programoje šios dvi 
organizacijos nurodytos esančios 
vienintelės gavėjos. Todėl įgyvendinant 
programą reikia toliau bendrai finansuoti 
šias organizacijas. Visgi jų finansavimui 
turėtų būti taikoma peržiūros nuostata.
Todėl reikėtų priminti, kad jei pajėgumų 
stiprinimo programa ir atitinkamas 
finansavimas būtų tęsiami po 2020 m. ir 
atsirastų kitų galimų paramos gavėjų, 
kvietimas teikti paraiškas turėtų būti 
atviras bet kokioms kitoms kriterijus 
tenkinančioms organizacijoms, kurios 
prisideda įgyvendinant programos tikslus, 
laikantis Reglamento (ES) 2017/826;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) pagal Europos statistikos 
programą plėtojama, rengiama ir 
skleidžiama aukštos kokybės Europos 
statistika yra itin svarbi priimant 
įrodymais pagrįstus sprendimus. Europos 
statistika turėtų būti teikiama laiku ir turėtų 
prisidėti vykdant Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo apibrėžtą Sąjungos 
sričių politiką, visų pirma sustiprintą ir 
integruotą ekonomikos valdymą, socialinę, 
ekonominę ir teritorinę sanglaudą, tvarų 
vystymąsi, žemės ūkio politiką, socialinį 

(48) Sąjungos lygmeniu ir valstybėse 
narėse rengiama, bendrai naudojama, 
skleidžiama ir nuosekliai taikoma aukštos 
kokybės Europos statistika turėtų būti 
teikiama laiku ir turėtų prisidėti vykdant
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
apibrėžtą Sąjungos sričių politiką, visų 
pirma sustiprintą ir integruotą ekonomikos 
valdymą, socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą, tvarų vystymąsi, žemės ūkio 
politiką, socialinį Europos ir globalizacijos 
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Europos ir globalizacijos aspektą; aspektą;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Europos statistika būtina Sąjungoje 
priimant sprendimus ir vertinant Sąjungos 
iniciatyvų rezultatus bei poveikį. Todėl 
turėtų būti užtikrinamas nuolatinis 
Europos statistikos teikimas ir plėtojimas 
laikantis visą Sąjungą apimančio požiūrio
ir žvelgiant plačiau nei vidaus rinkos 
perspektyva, kad būtų apimama visų rūšių 
Sąjungos veikla ir politikos sritys, įskaitant 
galios suteikimą verslo subjektams ir 
piliečiams priimti pagrįstus sprendimus;

(49) Europos statistika būtina Sąjungoje 
priimant sprendimus ir vertinant įvairių 
Sąjungos iniciatyvų rezultatus bei poveikį. 
Turėtų būti užtikrinamas nuolatinis pagal 
valstybes nares ir, kai įmanoma, regionus 
suskirstytos Europos statistikos teikimas ir 
plėtojimas platesnėje plotmėje nei vidaus 
rinkos perspektyva, kad būtų apimama visų 
rūšių esama ir galima veikla ir politikos 
sritys, įskaitant galios suteikimą Sąjungos 
piliečiams, verslo subjektams ir 
administracijoms priimti pagrįstus 
sprendimus;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) programa pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 223/2009 buvo pateikta išankstinei 
patikrai Europos statistinių programų 
komitetui;

(51) programa pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 223/2009 buvo pateikta išankstinei 
patikrai Europos statistinių programų 
komitetui ir turėtų būti įgyvendinama 
užtikrinant veiksmingą parlamentinę 
kontrolę;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE628.583v02-00 16/26 AD\1167850LT.docx

LT

(60) atsižvelgiant į vis intensyvesnius 
pasaulio ekonomikos tarpusavio ryšius, 
programoje turėtų būti toliau numatoma 
galimybė į tam tikrą veiklą įtraukti išorės 
ekspertus, pavyzdžiui, trečiųjų valstybių 
pareigūnus, tarptautinių organizacijų 
atstovus arba ekonominės veiklos 
vykdytojus;

(60) atsižvelgiant į vis intensyvesnius 
pasaulio ekonomikos, įskaitant 
skaitmeninę ekonomiką, tarpusavio ryšius, 
programoje turėtų būti toliau numatoma 
galimybė į tam tikrą veiklą įtraukti išorės 
ekspertus, pavyzdžiui, trečiųjų valstybių 
pareigūnus, tarptautinių organizacijų 
atstovus arba ekonominės veiklos 
vykdytojus;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) prireikus programos veiksmais
turėtų būti siekiama proporcingai spręsti 
rinkos nepakankamumo arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas; veikla 
neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų 
būti išstumiamas privatus finansavimas; ir 
ji turėtų teikti akivaizdžią Europos 
pridėtinę vertę;

(71) programos veiksmai turėtų teikti 
akivaizdžią pridėtinę vertę ir jais turėtų 
būti siekiama proporcingai spręsti rinkos 
nepakankamumo arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas; veikla 
neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų 
būti išstumiamas privatus finansavimas; 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) Europos Parlamento ir Tarybos90

reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtas 
asmens duomenų tvarkymas, kurį valstybės 
narės atlieka atsižvelgdamos į šį 
reglamentą ir prižiūrimos valstybių narių 
kompetentingų institucijų. Europos 
Parlamento ir Tarybos91 reglamente (EB) 
Nr. 45/2001 apibrėžtas asmens duomenų 
tvarkymas, kurį atlieka Komisija 
atsižvelgdama į šį reglamentą ir prižiūrima 
Europos duomenų apsaugos pareigūno. 
Kompetentingos valdžios institucijos visa 
informacija keistis arba ją perduoti turėtų 
laikydamosi asmens duomenų perdavimo 

(81) Europos Parlamento ir Tarybos90

reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtas 
asmens duomenų tvarkymas, kurį valstybės 
narės atlieka atsižvelgdamos į šį 
reglamentą ir prižiūrimos valstybių narių 
kompetentingų institucijų. Europos 
Parlamento ir Tarybos91 reglamente (EB) 
Nr. 45/2001 apibrėžtas asmens duomenų 
tvarkymas, kurį atlieka Komisija 
atsižvelgdama į šį reglamentą ir prižiūrima 
Europos duomenų apsaugos pareigūno. 
Kompetentingos valdžios institucijos visa 
informacija keistis arba ją perduoti, be kita 
ko, vykstant statistikos rengimo ir sklaidos 
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taisyklių, nustatytų Reglamente (ES) 
2016/679, o Komisija visa informacija 
turėtų keistis arba ją perduoti laikydamasi 
asmens duomenų perdavimo taisyklių, 
nustatytų Reglamente (EB) Nr. 45/2001;

procesui, kai statistinių duomenų 
konfidencialumo principas taip pat 
pripažįstamas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 223/2009, turėtų laikydamosi asmens 
duomenų perdavimo taisyklių, nustatytų 
Reglamente (ES) 2016/679, o Komisija 
visa informacija turėtų keistis arba ją 
perduoti laikydamasi asmens duomenų 
perdavimo taisyklių, nustatytų Reglamente 
(EB) Nr. 45/2001;

_________________ _________________

90 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

90 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

91 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1).

91 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1).

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) programa taip pat turėtų užtikrinti 
didesnį Sąjungos vidaus rinkos matomumą 
ir nuoseklumą, įmonių, įskaitant MVĮ, 
konkurencingumą ir Europos statistikos 
veiksmus, skirtus Europos piliečiams, 
įmonėms ir administracijoms;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa



PE628.583v02-00 18/26 AD\1167850LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai 
mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
konkurencingumo didinimo programa ir 
Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos finansavimo sistema, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
13 straipsnyje (toliau – programa).

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo siekiant naudos visiems 
ES piliečiams ir, atsižvelgiant į tai,
įmonių, įskaitant labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones, konkurencingumo 
didinimo, finansinių paslaugų gerinimo
programa ir Europos statistikos duomenų 
rinkimo, plėtojimo, rengimo ir sklaidos 
finansavimo sistema, apimanti visas 
Sąjungos politikos sritis, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos 3 straipsnyje ir kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
13 straipsnyje (toliau – programa).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Europos statistika – tai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 plėtojama, 
rengiama ir skleidžiama statistika;

2) Europos statistika – tai pagal 
Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnį ir 
Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 Sąjungos 
lygmeniu ir valstybėse narėse plėtojama, 
rengiama ir skleidžiama statistika;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti kokybiškus, palyginamus ir 
patikimus Europos statistinius duomenis, 
kuriais grindžiamas visos Sąjungos 
politikos formavimas, stebėsena ir 
vertinimas, ir padėti politikos 
formuotojams, įmonėms, akademinei 
bendruomenei, piliečiams ir žiniasklaidai 
priimti pagrįstus sprendimus ir aktyviai 
dalyvauti demokratiniame procese.

b) plėtoti, rengti ir skleisti
kokybiškus, palyginamus ir patikimus 
Europos statistinius duomenis, kuriais 
grindžiamas visos Sąjungos politikos, 
įskaitant prekybos ir migracijos politiką,
formavimas, stebėsena ir vertinimas, ir 
padėti piliečiams, politikos formuotojams
ir reglamentuotojams, priežiūros 
institucijoms, įmonėms, akademinei 
bendruomenei, pilietinei visuomenei ir 
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žiniasklaidai priimti pagrįstus sprendimus 
ir aktyviai dalyvauti demokratiniame 
procese.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) remia aukštos kokybės tarptautinių 
finansinės atskaitomybės ir audito 
standartų rengimą, palengvina jų 
integraciją į Sąjungos teisę ir skatina 
bendrovių ataskaitų rengimo geriausios 
praktikos naujoves ir plėtrą;

ii) remia aukštos kokybės tarptautinių 
finansinės atskaitomybės ir audito 
standartų rengimą, palengvina jų 
integraciją į Sąjungos teisę ir (arba) 
skatina tiek mažoms, tiek didelėms 
įmonėms skirtas bendrovių ataskaitų 
rengimo geriausios praktikos naujoves ir
plėtrą;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų apsaugą, tvarų vartojimą ir 
produktų saugą, visų pirma remiant 
kompetentingas vykdymo užtikrinimo 
institucijas ir vartotojams atstovaujančias 
organizacijas bei bendradarbiavimo 
veiksmus; užtikrina, kad visi vartotojai 
galėtų gauti žalos atlyginimą ir teikia 
tinkamą informaciją apie rinkas ir 
vartotojus;

i) suteikia galios vartotojams, 
įmonėms ir pilietinei visuomenei, jiems 
padeda ir juos informuoja; užtikrina aukšto 
lygio vartotojų apsaugą skatinant tvarų 
vartojimą ir produktų saugą, visų pirma 
remiant kompetentingas vykdymo 
užtikrinimo institucijas ir vartotojams 
atstovaujančias organizacijas bei 
bendradarbiavimo veiksmus; užtikrina, kad 
visi vartotojai galėtų gauti žalos atlyginimą 
ir teikia tinkamą, aiškią ir naudotojams 
pritaikytą informaciją apie rinkas ir 
skirtingas finansinių produktų 
kategorijas;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didina vartotojų, kitų finansinių 
paslaugų galutinių gavėjų ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimą formuojant 
finansinių paslaugų politiką; skatina 
geresnį finansų sektoriaus supratimą;

ii) didina vartotojų, kitų finansinių 
paslaugų galutinių gavėjų ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimą formuojant 
finansinių paslaugų politiką; skatina 
geresnį finansų sektoriaus ir skirtingų 
parduodamų finansinių produktų 
kategorijų supratimą ir užtikrina vartotojų 
interesų paisymą mažmeninių finansinių 
paslaugų srityje;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) rengia ir perduoda aukštos kokybės 
statistinius duomenis apie Europą laiku, 
nešališkai ir ekonomiškai efektyviai, per 
sustiprintą partnerystę Europos statistikos 
sistemoje, kuri nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 223/2009 4 straipsnyje, ir su visomis 
susijusiomis išorės šalimis, naudojant 
įvairius duomenų šaltinius, pažangius 
duomenų analizės metodus, išmaniąsias 
sistemas ir skaitmenines technologijas.

f) plėtoja, rengia, skleidžia ir 
perduoda aukštos kokybės Europos 
statistinius duomenis laiku, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai, per sustiprintą 
partnerystę Europos statistikos sistemoje, 
kuri nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 223/2009 4 straipsnyje, ir su visomis 
susijusiomis išorės šalimis, naudojant 
įvairius duomenų šaltinius, pažangius 
duomenų analizės metodus, išmaniąsias 
sistemas ir skaitmenines technologijas ir 
teikiant pagal valstybes nares ir, kai 
įmanoma, regionus suskirstytus 
duomenis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
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galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, piliečius ir vartotojus, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant piliečius ir vartotojus, įmones, 
pilietinę visuomenę ir valdžios institucijas, 
rengiant skaidraus informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas, 
keičiantis geriausia patirtimi, skatinant 
gerąją patirtį, keičiantis ir skleidžiant 
patirtį ir žinias bei rengiant mokymus;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) remti veiksmingą Sąjungos teisinės 
sistemos vykdymą ir modernizavimą bei 
jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios 
aplinkos, įskaitant duomenų rinkimą ir 
analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos 
rekomendacijas; demonstracinės veiklos 
organizavimą ir bandomuosius projektus; 
komunikacijos veiklą; specialių IT 
priemonių, užtikrinančių skaidrų ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

d) remti veiksmingą Sąjungos teisinės 
sistemos vykdymą ir modernizavimą bei 
jos greitą prisitaikymą prie besikeičiančios 
aplinkos, visų pirma skaitmeniniame
kontekste, įskaitant duomenų rinkimą ir 
analizę; tyrimus, vertinimus ir politikos 
rekomendacijas; demonstracinės veiklos 
organizavimą ir bandomuosius projektus; 
komunikacijos veiklą; specialių IT 
priemonių, užtikrinančių skaidrų ir 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, kūrimą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) palengvinti MVĮ patekimą į rinkas, 
padėti joms spręsti pasaulines ir socialines 
problemas bei siekti verslo tarptautinimo ir 
stiprinti Sąjungos pramonės vadovaujamąjį 
vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse, 
įskaitant Europos įmonių tinklą;

b) palengvinti MVĮ patekimą į ES ir 
pasaulio rinkas, padėti joms spręsti 
pasaulines ir socialines problemas bei 
siekti verslo tarptautinimo ir stiprinti 
Sąjungos pramonės vadovaujamąjį 
vaidmenį pasaulinėse vertės grandinėse, 
įskaitant Europos įmonių tinklą;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) spręsti rinkos kliūtis, mažinti 
administracinę naštą ir kurti palankią 
verslo aplinką, kad MVĮ galėtų pasinaudoti 
vidaus rinkos privalumais;

c) šalinti rinkos kliūtis, įskaitant 
geografines kliūtis, mažinti administracinę 
naštą ir kurti palankią verslo aplinką, kad 
visų ES regionų MVĮ galėtų vienodai
pasinaudoti vidaus rinkos privalumais;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) palengvinti verslo augimą, įskaitant 
įgūdžių ugdymą ir pramonės pertvarkymą 
gamybos ir paslaugų sektoriuose;

d) palengvinti verslo augimą laikantis 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m., įskaitant įgūdžių ugdymą, 
skaitmeninę transformaciją ir pramonės 
pertvarkymą gamybos ir paslaugų 
sektoriuose;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kalbant apie išlaidas siekiant 
remti konkurencijos politiką ir ypač apie 
veiklą, kuriai taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria 
siekiama valstybių narių konkurencijos 
institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos 
būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo 
institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus 
rinkos veikimą, Komisija į savo metinę 
ataskaitą įtraukia pagal šią programą 
įgyvendintų veiksmų apžvalgą, kuri turi 
būti perduota Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija (EUROSTAT) vykdo 
informavimo ir komunikavimo veiklą, 
susijusią su 3 straipsnio 2 dalies f punkte 
nurodyto konkretaus tikslo įgyvendinimu, 
jo veiksmais ir rezultatais, kai tai taikoma 
Europos statistikos plėtojimui, rengimui ir 
sklaidai pagal Reglamente (EB) 
Nr. 223/2009 nustatytus statistinius 
principus.

3. Komisija (EUROSTAT) vykdo 
informavimo ir komunikavimo veiklą, 
susijusią su 3 straipsnio 2 dalies f punkte 
nurodyto konkretaus tikslo įgyvendinimu, 
jo veiksmais ir rezultatais, kai tai taikoma 
Europos statistikos duomenų rinkimui, 
plėtojimui, rengimui ir sklaidai pagal 
Reglamente (EB) Nr. 223/2009 nustatytus 
statistinius principus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– geriau vertinama prekyba 
paslaugomis, tiesioginės užsienio 
investicijos, pasaulinės vertės grandinės ir 
globalizacijos poveikis Sąjungos 
ekonomikai;

– geriau vertinama prekyba prekėmis 
ir paslaugomis, tiesioginės užsienio 
investicijos, pasaulinės vertės grandinės ir 
globalizacijos poveikis Sąjungos 
ekonomikai;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– teikiama kokybiška, aktuali ir 
patikima statistinė informacija, kuria 
padedama įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramstį ir Sąjungos gebėjimų politiką, 
įskaitant statistinę informaciją apie darbo 
rinką, užimtumą, švietimą ir mokymą, 
pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdą, 
nelygybę, socialinę apsaugą, 
nedeklaruojamą darbą ir gebėjimų 
palydovines sąskaitas;

– teikiama kokybiška, aktuali ir 
patikima statistinė informacija, kuria 
padedama įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramstį ir Sąjungos gebėjimų politiką, 
įskaitant statistinę informaciją apie darbo 
rinką, užimtumą, švietimą ir mokymą, 
pajamas, gyvenimo sąlygas, skurdą, 
nelygybę, socialinę apsaugą, 
nedeklaruojamą darbą ir gebėjimų 
palydovines sąskaitas, bet ne vien tik ją;
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