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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais globalizacija, finansų krizė ir skaitmeninimas turėjo didelį poveikį 
Europos pramonės sektoriui ir įmonėms, visų pirma MVĮ. Bendrovėms tenkantys uždaviniai 
ir galimybės tapo vis sudėtingesni ir labai išaugo inovacijų poreikis. Tokiomis sąlygomis 
reikia ES paramos verslo įmonėms, priemonių technologinėms ir organizacinėms permainoms 
skatinti, taip pat galimybių gauti kreditą ir finansavimą. Reikia kuo skubiau sukurti aplinką, 
kurioje būtų skatinamos pažangios iniciatyvos, galinčios padėti prisitaikyti prie naujų 
ekonomikos realijų ir susidoroti su vis globalesnės rinkos keliamais iššūkiais. Tai įmanoma 
tik tuo atveju, jei institucijos bus pasiryžusios laikytis bendradarbiavimo koncepcijos, sutelkti 
žinias ir išteklius ir padėti sukurti specializuotą tinklą, skirtą savarankiškiems verslininkams 
remti. 

Be to, svarbu rinktis verslo idėjas, kurios vertos dėmesio, nustatyti verslo strategiją kartu su 
būsimais verslininkais, norinčiais patekti į naujas rinkas. Paramos vietinių naujų įmonių 
steigimui tinklas turėtų būti kuriamas regionų lygmeniu, teikiant specialiai parengtas mokymo 
ir konsultavimo programas, taip pat vykdant labai veiksmingą techninės pagalbos teikimo 
politiką.

Dėl šios priežasties nuomonės referentė teigiamai vertina tai, kad dabartinė programa 
COSME bus tęsiama ir kitos daugiametės programos laikotarpiu. Europos Parlamentas, visų 
pirma ITRE komitetas, visapusiškai pritaria ES MVĮ skirtoms priemonėms, kuriomis 
skatinamas didesnis konkurencingumas ir panaikinamos kliūtys patekti į rinką bei gauti 
finansavimą. Šiuo požiūriu programa COSME pasirodė esanti sėkminga Europos Sąjungos 
iniciatyva, kurią itin palankiai vertina MVĮ (kaip patvirtinta Komisijos poveikio vertinime). 
Todėl nuomonės referentė (nors ir suvokia programų sujungimo poreikį) yra nusivylusi 
Komisijos sprendimu vienoje išlaidų kategorijoje sujungti labai skirtingas programas, nes tai 
gerokai sumažina iniciatyvos COSME matomumą ir nukreipia dėmesį nuo veiksmų, kurie turi 
būti finansuojami pagal galiojančius teisės aktus, turinio.

Todėl siūlomi keli reglamento pakeitimai, kuriais siekiama užpildyti tam tikras dabartinio ir 
siūlomo reglamentų spragas ir sustiprinti naujojo COSME pasiūlymo svarbą bei vertę. Šie 
pakeitimai apima priemones, kuriomis siekiama:

• prireikus tinkamomis priemonėmis pabrėžti programos COSME vertę;
• plėtoti finansuotinas MVĮ iniciatyvas;
• atnaujinti MVĮ tvarumo sąvoką;
• skatinti verslo tinklų plėtrą, be kita ko, siekiant sudaryti sąlygas labai mažoms įmonėms 
konkuruoti rinkoje;
• atkreipti ypatingą dėmesį į tam tikras grupes, kurioms reikalinga papildoma parama toliau 
plėtojant verslumo kultūrą, pvz., jaunų verslininkų ir moterų;
• remti iniciatyvas tam tikruose sektoriuose, kuriuose veikia daug MVĮ ir sukuriama didelė 
dalis Sąjungos BVP, pvz., turizmo sektoriuje;     
• padidinti programos biudžetą, kaip nustatyta 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių, taip pat 
nustatyti tam tikras biudžeto ribas administracinėms išlaidoms;
• stiprinti Europos įmonių tinklo, teikiančio pagalbą vieno langelio principu, vaidmenį, kartu 
nustatant tinklui taikomus konkrečius minimalius rodiklius ir standartus.
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Nuomonės referentė siekia pabrėžti beprecedentį modernaus verslo pasaulio pliuralizmą, 
apimantį įvairias įmonių formas – nuo įmonių, kurios labiau orientuotos į rinką, iki ne pelno 
siekiančių įmonių. Todėl nuomonės referentė pageidauja, kad pagal programą paramą taip pat 
gautų socialinės ekonomikos įmonės, iš esmės patenkančios į MVĮ kategorijas ir galinčios 
atrasti naujus ir originalius ekonominius ir verslo modelius. Šios įmonės, palyginti su 
tradicinėmis bendrovėmis, parodė didesnį atsparumą, nes jos buvo gerai įsitvirtinusios tam 
tikroje teritorijoje ir teikė pirmenybę užimtumo aspektui. Todėl labai svarbu remti naujus 
verslo modelius, kaip antai įmonės išpirkimas (bendrovę įsigyja tos pačios įmonės 
darbuotojai), nes šiais laikais socialinės ekonomikos įmonės kuria naują požiūrį į tinklo 
ekonomiką. 

Taip pat svarbu pabrėžti, kad šią programą būtina taikyti ir mažoms vietinėms viešųjų 
paslaugų įmonėms, kurios atitinka MVĮ kriterijus ir kurios atlieka vietos bendruomenėms 
svarbius uždavinius.

Nuomonės referentė primygtinai teigia, kad būtina pagerinti su MVĮ susijusių teisės aktų 
aiškumą ir suprantamumą, todėl buvo pateikti įvairūs pakeitimai, siekiant paaiškinti, kokią 
procedūrą taiko Europos Komisija, skirdama dotacijas pagal Finansinį reglamentą.

Nors pasiūlyme nagrinėjamos trečiųjų šalių MVĮ galimybės naudotis programa, nuomonės 
referentė norėtų pabrėžti, kad pagrindinis tikslas turėtų būti ES įsikūrusios bendrovės. 
Programoje taip pat turėtų būti atsižvelgiama į veiksmus, kuriais siekiama padėti ES 
įsikūrusioms MVĮ patekti į trečiųjų šalių rinkas.

Siūlomų rodiklių, skirtų programos veiksmingumui įvertinti, sąrašas yra pernelyg miglotas ir 
pateikiama labai mažai informacijos apie COSME programos veiksmingumą. Nuomonės 
referentė siekia nustatyti naujus rodiklius, kuriais vadovaujantis būtų galima surinkti 
reikšmingos informacijos, bet nesukuriama pernelyg didelė biurokratinė našta.

Galiausiai reikėtų pabrėžti, kad būtina užtikrinti papildomumą su kitomis esamomis 
priemonėmis, kuriomis  pramonės ir inovacijų ramsčiuose remiamos MVĮ, visų pirma su 
programa „InvestEU“, apimančia MVĮ prieinamas finansines priemones, kurios šiuo metu yra 
įtrauktos į programą COSME, ir su MVĮ skirta priemone (mokslinių tyrimų programos 
„Horizontas 2020“ MVĮ skirta priemonė).

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis



AD\1166549LT.docx 5/45 PE627.879v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, konkurencijos ir 
užimtumo veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, 
Europos verslo subjektams, visų pirma 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), atsivėrė naujų galimybių 
bei masto ekonomija bei padidėjo jų 
pramoninis konkurencingumas. Vidaus 
rinka prisidėjo kuriant darbo vietas ir 
užtikrino vartotojams didesnį pasirinkimą 
mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau 
išlieka stipresnės, labiau subalansuotos ir 
teisingesnės ekonomikos kūrimo veiksnys. 
Vidaus rinka – vienas svarbiausių Sąjungos 
pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis 
labiau globalėjančiame pasaulyje;

(1) vidaus rinka – Sąjungos pamatas. 
Nuo pat jos sukūrimo vidaus rinka buvo 
svarbiausias augimo, ekonominės plėtros, 
klestėjimo, konkurencijos ir užimtumo 
veiksnys. Sukūrus vidaus rinką, Europos 
verslo subjektams, visų pirma labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), grupėms, įmonių 
tinklams ir bendrovių konsorciumui, 
atsivėrė naujų galimybių bei masto 
ekonomija bei padidėjo jų pramoninis 
konkurencingumas, ja taip pat buvo 
siekiama sukurti ir sustiprinti vertės 
grandinę, kurioje įmonės dalyvautų visais 
proceso aspektais. Vidaus rinka prisidėjo 
kuriant darbo vietas ir užtikrino 
vartotojams didesnį pasirinkimą 
mažesnėmis kainomis. Vidaus rinka toliau 
išlieka ekonomikos augimą užtikrinantis 
ir tvarios, stipresnės, labiau subalansuotos, 
skaidresnės, įtraukesnės ir teisingesnės 
ekonomikos kūrimo veiksnys. Vidaus
rinka – vienas svarbiausių Sąjungos 
pasiekimų ir didžiausias jos pranašumas vis 
labiau globalėjančiame pasaulyje, taip pat 
pagrindinis veiksnys, lemiantis sėkmingą 
perėjimą prie tausiu išteklių naudojimu ir 
efektyviu energijos vartojimu pagrįstos 
tvarios ekonomikos;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje 
nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija ir 
globalizacija. Naujas skaitmeninių 
inovacijų laikmetis nuolat atveria 
galimybių verslo subjektams ir asmenims, 
skatina kurti naujus produktus ir verslo 
modelius, tačiau tuo pačiu kelia 

(2) vidaus rinka turi nuolat prisitaikyti 
prie sparčiai kintančios aplinkos, kurioje 
nuolat vyksta skaitmeninė revoliucija, 
klimato kaitos švelninimas ir globalizacija. 
Naujas skaitmeninių inovacijų laikmetis 
bei nauji bendradarbiavimu pagrįsti 
verslo modeliai nuolat atveria galimybių 
verslo subjektams, darbuotojams ir 
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reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
uždavinius;

asmenims, skatina kurti naujus tvarius, 
tausesniu išteklių naudojimu ir 
efektyvesniu energijos vartojimu 
grindžiamus produktus, paslaugas ir 
verslo modelius, tačiau tuo pačiu sudaro 
galimybių ir kelia iššūkių, susijusių su 
darbo jėga, įmonių konkurencingumu ir 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimu;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) tinkamo vidaus rinkos veikimo 
kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla 
naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik 
pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu 
užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai susiję 
ir su piliečių pasitikėjimu Sąjunga, jos 
gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus, 
kurti naujas darbo vietas bei užtikrinti 
augimą apsaugant viešąjį interesą;

(4) tinkamo vidaus rinkos veikimo 
kliūtys kol kas nėra pašalintos ir vis iškyla 
naujų kliūčių. Taisyklių nustatymas – tik 
pirmas žingsnis, ne mažiau svarbu 
užtikrinti jų laikymąsi. Pagaliau tai reiškia 
sukurti naudingas sąlygas, kad būtų 
galima pasiekti piliečių pasitikėjimą
Sąjunga, jos gebėjimu vykdyti savo 
įsipareigojimus, kurti naujas kokybiškas 
darbo vietas bei užtikrinti tvarų augimą 
apsaugant viešąjį interesą;

Pakeitimas 4

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. Būtina 
supaprastinti ir išnaudoti skirtingų veiksmų 
sąveiką ir papildomumą, kuriant pridėtinę 
vertę per pagerintą papildomumą, bei 
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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;

sukurti lankstesnę ir paslankesnę 
finansavimo sistemą siekiant užtikrinti 
tinkamai ir efektyviai veikiančią vidaus 
rinką, kuri būtų palanki vartotojams ir 
kurioje būtų atsižvelgiama į aplinkos ir 
socialinius aspektus. 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;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) programoje taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į įvairių intervencijų, jų 
veiksmingumo ir rezultatų pridėtinę vertę
Sąjungai, o gerąją patirtį reikėtų saugoti 
ir tobulinti. Joje taip pat turėtų būti 
numatytos naujos iniciatyvos, kuriomis 
būtų siekiama patobulinti vidaus rinkos 
veikimą, stiprinti vietos ekonomikos 
vystymąsi ir įsikišti, kai pastebima didelė 
rinkos nepakankamumo rizika;

Pagrindimas

Rengiant programą reikėtų apsvarstyti naujas iniciatyvas ekonomikos vystymo srityje.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) todėl tikslinga parengti vidaus 
rinkos, įmonių konkurencingumo, įskaitant
labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 

(7) todėl tikslinga parengti vidaus 
rinkos, įmonių konkurencingumo ir 
tvarumo, ypač daug dėmesio skiriant labai 
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ir Europos statistikos programą (toliau –
programa). Programa turėtų apimti 
septynerių metų laikotarpį nuo 2021 iki 
2027 m.;

mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, grupėms, įmonių tinklams ir 
bendrovių konsorciumui, ir Europos 
statistikos programą (toliau – programa). 
Programa turėtų apimti septynerių metų 
laikotarpį nuo 2021 iki 2027 m.;

Pakeitimas 7

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 

(8) programa turėtų būti remiamas 
tinkamam vidaus rinkos veikimui ir jos 
gerinimui 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, 
darbuotojams, piliečiams, įskaitant 
vartotojus, pilietinei visuomenei ir valdžios 
institucijoms, remiantis sėkmingu 
dabartinės Įmonių konkurencingumo ir 
mažųjų bei vidutinių įmonių programos 
(COSME) įgyvendinimu. Šiuo tikslu 
įgyvendinant programą turėtų būti 
siekiama užtikrinti verslo subjektų, visų 
pirma MVĮ, konkurencingumą, be kita ko, 
padedant sudaryti sąlygas kokybiškų 
darbo vietų kūrimui, vietos ekonomikos 
vystymui, aukšto lygio vartotojų apsaugos 
teisės aktų vykdymo užtikrinimui bei
saugos taisyklių ir aplinkos standartų 
taikymui, taip pat didinant verslo subjektų 
ir asmenų informuotumą teikiant jiems 
tinkamą informaciją, 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 
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investuotojų apsaugos. Programa taip pat 
turėtų būti remiamas taisyklių priėmimas ir 
standartų nustatymas, kad būtų 
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;

naudojimą ir skaitmeninių žinių centrų 
rėmimą. 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 
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 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) dabartinių programų sujungimas 
neturėtų lemti mažesnio aiškumo ir 
skaidrumo. Europos Komisija kartu su 
valstybėmis narėmis turėtų siekti tiksliai ir 
laiku pateikti informaciją apie programas 
ir didinti galimų paramos gavėjų 
informuotumą;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, teikia naudą vartotojams, 
verslo subjektams ir darbuotojams. Geriau 
išnaudojant nuolat besivystančią paslaugų 

(9) moderni vidaus rinka skatina 
konkurenciją, aukštos kokybės paslaugas
vartotojams ir įmonėms ir darbo sąlygas 
darbuotojams. Ji sukuria palankią aplinką 
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vidaus rinką Europos verslo subjektams 
būtų padedama kurti darbo vietas ir plėstis 
į kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais;

darbų vietų kūrimui ir užtikrina geresnį 
kokybiškų visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugų teikimą. Geriau išnaudojant 
nuolat besivystančią paslaugų vidaus rinką 
Europos verslo subjektams būtų padedama 
kurti kokybiškas darbo vietas ir plėstis į 
kitas šalis, siūlyti platesnį paslaugų 
pasirinkimą palankesnėmis kainomis ir 
išlaikyti aukštus vartotojų ir darbuotojų 
standartus. Siekiant minėtų tikslų programa 
turėtų padėti šalinti likusias kliūtis ir kurti 
tokią reglamentavimo sistemą, kuri būtų 
suderinama su naujais novatoriškais verslo 
modeliais, suderinamais su aukštu 
socialinės apsaugos lygiu, taip pat ir 
verslininkams;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nauji reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai 
kintančia skaitmeninės revoliucijos 
aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, daiktų 
internetu arba dirbtiniu intelektu. Tais 
atvejais, kai padaroma žala, griežtomis 
produkto saugos ir atsakomybės 
taisyklėmis užtikrinama politikos 
priemonė, kad visi Sąjungos piliečiai, 
įskaitant vartotojus ir verslo subjektus, 
galėtų pasinaudoti šių taisyklių teikiama 
apsauga. Todėl programa turėtų būti 
padedama greitai pritaikyti Sąjungos 
atsakomybės už produktus tvarką ir 
užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų 
inovacijas;

(11) nauji reglamentavimo ir vykdymo 
užtikrinimo uždaviniai susiję su sparčiai 
kintančia skaitmeninės revoliucijos 
aplinka, t. y. kibernetiniu saugumu, 
privatumo politika ir duomenų apsauga, 
daiktų internetu arba dirbtiniu intelektu ir 
susijusiais etikos standartais. Šis 
sudėtingas technologinis, kultūrinis, 
organizacinis ir socialinis uždavinys 
turėtų būti sprendžiamas padedant 
visiems susijusiems sektoriams ir 
subjektams. Tais atvejais, kai padaroma 
žala, griežtomis produkto saugos ir 
atsakomybės taisyklėmis užtikrinama 
politikos priemonė, kad visi Sąjungos 
piliečiai, įskaitant vartotojus ir verslo 
subjektus, galėtų susipažinti su taisyklėmis 
ir pasinaudoti šių taisyklių teikiama 
apsauga. Todėl programa turėtų būti 
padedama greitai pritaikyti Sąjungos 
atsakomybės už produktus tvarką ir 
užtikrinti jos įgyvendinimą, o tai skatintų 
inovacijas;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. Todėl 
programa turėtų būti remiamos priemonės, 
kuriomis užtikrinamas platesnis strateginių 
viešųjų pirkimų naudojimas, viešųjų 
pirkėjų profesionalumas, gerinamos MVĮ 
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
didinamas skaidrumas, skatinamas 
integralumas ir geresni duomenys, viešųjų 
pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir 
prioriteto teikimas bendriems viešiesiems 
pirkimams šiuo tikslu stiprinant 
partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, 
gerinant duomenų rinkimą ir duomenų 
analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių 
rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir 
gerąja praktika, teikiant gaires, stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

(15) siekdamos užtikrinti išleistų viešųjų 
pinigų ir vertės santykį bei prisidėti kuriant 
novatorišką, tvarią, įtraukiąją ir 
konkurencingą vidaus rinką valdžios 
institucijos naudoja viešuosius pirkimus. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/23/ES49, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2014/24/ES50 ir 
Europos Parlamento ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2014/25/EU51

numatyta valdžios institucijoms, verslo 
subjektams ir piliečiams, įskaitant 
vartotojus, naudą teikianti viešųjų pirkimų 
rinkų, kurios sudaro 14 proc. Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto, integravimo ir 
veiksmingo veikimo teisinė sistema. 
Valdžios įstaigos, vykdydamos savo 
viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir 
remti naujoviškų prekių ir paslaugų 
rinkas. Todėl programa turėtų būti 
remiamos priemonės, kuriomis 
užtikrinamas platesnis strateginių viešųjų 
pirkimų naudojimas, sistemingesnis 
aplinkosaugos, socialinių ir sąžiningos 
prekybos kriterijų naudojimas sudarant 
sutartis, viešųjų pirkėjų profesionalumas, 
gerinamos MVĮ, socialinės ekonomikos 
įmonių ir verslo organizacijų tinklų
galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas, 
didinamas skaidrumas, skatinamas 
integralumas ir geresni duomenys, viešųjų 
pirkimų skaitmeninimo skatinimas ir 
prioriteto teikimas bendriems viešiesiems 
pirkimams šiuo tikslu stiprinant 
partnerystės požiūrį tarp valstybių narių, 
gerinant duomenų rinkimą ir duomenų 
analizę, įskaitant pritaikytų IT priemonių 
rengimą, paramą keitimuisi patirtimi ir 
gerąja praktika, teikiant gaires, sudarant 
naudingus prekybos susitarimus, 
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stiprinant nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą ir bandomųjų projektų 
įgyvendinimą;

__________________ __________________

49 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

49 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 
suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

50 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

51 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) programa turėtų būti remiamas 
bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei 
sutarčių teisę apimančios Sąjungos 
reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant 
didinti verslo efektyvumą ir 
konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant 
bendrovių veiklos poveikį patiriančių 
suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis 
veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius 
uždavinius. Programa taip pat turėtų būti 
užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis
vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių 
informavimas ir pagalba joms bei 
atitinkamos srities informacijos mainų 
skatinimas. Programa turėtų toliau būti 
remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis 
siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą 

(17) programa turėtų būti remiamas 
bendrovių teisę ir įmonių valdymą bei 
sutarčių teisę apimančios Sąjungos 
reglamentavimo sistemos kūrimas siekiant 
didinti verslo efektyvumą ir 
konkurencingumą, tačiau kartu užtikrinant 
bendrovių veiklos poveikį patiriančių 
suinteresuotųjų šalių apsaugą ir imantis 
veiksmų atsižvelgiant į iškilusius politinius 
uždavinius. Programa taip pat turėtų būti 
užtikrinamas reikiamas atitinkamos acquis
vertinimas, jos įgyvendinimas ir vykdymo 
užtikrinimas, suinteresuotųjų šalių 
informavimas ir pagalba joms bei 
atitinkamos srities informacijos mainų 
skatinimas. Programa turėtų toliau būti 
remiamos Komisijos iniciatyvos, kuriomis 
siekiama sukurti aiškią ir pritaikytą 
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duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę 
sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant 
didinti su sutarčių teise ir deliktine teise 
susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl 
atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į 
atsirandančias technologijas, pvz., daiktų 
internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D 
spausdinimą. Programa turėtų būti 
siekiama skatinti duomenimis pagrįstą 
ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį 
pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos 
ekonomika;

duomenų ekonomikos ir inovacijų teisinę 
sistemą. Šios iniciatyvos būtinos siekiant 
didinti su sutarčių teise ir deliktine teise 
susijusį teisinį tikrumą, visų pirma dėl 
atsakomybės ir etikos atsižvelgiant į 
atsirandančias technologijas, pvz., daiktų 
internetą, dirbtinį intelektą, robotus, 3 D 
spausdinimą. Programa turėtų būti 
siekiama skatinti duomenimis pagrįstą 
ekonomiką, nes ji nulems, kokią padėtį 
pasaulinėje konkurencijoje užims Sąjungos 
ekonomika, kartu užtikrinant aukštą 
privatumo apsaugos lygį;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbiausias tikslas – stiprinti 
Europos įmonių konkurencingumą, tačiau 
tuo pat metu veiksmingai užtikrinant 
vienodas sąlygas ir atvirą bei 
konkurencingą vidaus rinką. MVĮ –
pagrindinis Europos ekonomikos variklis, 
sudarantis 99 proc. visų Europos verslo 
subjektų, sukuriantis du trečdalius darbo 
vietų ir aktyviai padedantis regionų ir 
vietos lygiu kurti naujas darbo vietas;

(22) svarbiausias tikslas – stiprinti 
Europos įmonių konkurencingumą ir 
tvarumą, tačiau tuo pat metu veiksmingai 
užtikrinant vienodas sąlygas ir atvirą bei 
konkurencingą vidaus rinką. MVĮ –
pagrindinis Europos ekonomikos variklis, 
sudarantis 99 proc. visų Europos verslo 
subjektų, sukuriantis du trečdalius darbo 
vietų ir aktyviai padedantis regionų ir 
vietos lygiu kurti naujas kokybiškas darbo 
vietas visuose sektoriuose, taigi ir 
socialinę sanglaudą.

MVĮ tenka itin svarbus vaidmuo 
pereinant prie naujos energetikos 
sistemos ir padedant siekti Sąjungos 
klimato tikslų pagal Paryžiaus susitarimą. 
Todėl pagal programą turėtų būti 
stiprinami jų gebėjimai kurti aplinkai 
nekenkiančius aukštos kokybės produktus 
ir paslaugas ir remiamos jų pastangos 
didinti išteklių naudojimo efektyvumą, 
laikantis principo „svarbiausia –
energijos vartojimo efektyvumas“. Tokiu 
būdu programa taip pat prisidedama prie 
Sąjungos MVĮ konkurencingumo 
didinimo pasaulinėje rinkoje;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) visoms MVĮ tenka spręsti bendrus 
uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės 
įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti 
kvalifikuotų darbuotojų, mažinti 
administracinę naštą, skatinti kūrybingumą 
ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti 
tarptautinimo veiklą. Taikant programą 
minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti 
sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo 
netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje;

(23) visoms MVĮ tenka spręsti bendrus 
uždavinius, su kuriais nesusiduria didesnės 
įmonės: ieškoti finansavimo lėšų, rasti 
kvalifikuotų darbuotojų, mažinti 
administracinę naštą, skatinti kūrybingumą 
ir inovacijas, patekti į rinkas ir plėsti 
tarptautinimo veiklą. Taikant programą 
minėti rinkos nepakankamumai turėtų būti 
sprendžiami proporcingai, tačiau be reikalo 
netrikdant konkurencijos vidaus rinkoje;
Pagal programą turėtų būti sudaromos 
sąlygos gamybos procesuose įdiegti 
technologines ir organizacines naujoves, 
skiriant dėmesį konkrečių formų MVĮ, 
pvz., labai mažoms įmonėms, su amatais 
susijusioms įmonėms, savarankiškai 
dirbantiems asmenims, laisvųjų profesijų 
atstovams ir socialinės ekonomikos 
įmonėms. Dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas potencialiems, naujiems ir 
jauniesiems verslininkams ir moterims 
verslininkėms, taip pat kitoms 
konkrečioms tikslinėms grupėms, pvz., 
vyresnio amžiaus žmonėms, migrantams 
ir verslininkams, priklausantiems 
socialiai remtinoms ar pažeidžiamoms 
grupėms, pvz., neįgaliesiems;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) programa turėtų būti remiama ir 
skatinama inovacijų kultūra, plėtojant 
ekosistemą, kuri gali paskatinti steigti 
įmones ir jas plėsti, visų pirma labai 
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mažas ir novatoriškas MVĮ, gebančias 
įveikti uždavinius, kylančius vis 
konkurencingesnėmis ir sparčiai 
besikeičiančiomis sąlygomis. Dėl svarbių 
pokyčių, susijusių su inovacijų diegimo 
procesu, reikia sukurti atvirą inovacijų 
modelį, kuriuo būtų plečiami bendri 
moksliniai tyrimai ir dalijamasi žiniomis 
ir intelektine nuosavybe tarp įvairių 
organizacijų. Todėl programa turėtų būti 
siekiama remti inovacijų procesą, kuris 
apima naujus įmonių bendradarbiavimo 
modelius, orientuotus į tinklų kūrimą ir 
dalijimąsi žiniomis bei ištekliais 
organizacinėse bendruomenėse;

Pagrindimas

Svarbu plėtoti inovacijų ekosistemą, kuri galėtų paskatinti ekonomikos augimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) programoje taip pat turėtų būti 
proporcingai sprendžiamos tokios rinkos 
nepakankamumo problemos, ypatingą 
dėmesį skiriant veiksmams, kurie 
tiesiogiai būtų naudingi MVĮ ir įmonių 
tinklams, tačiau nederamai nesutrikdytų 
konkurencijos vidaus rinkoje;

Pagrindimas

Visose programos veiklose turėtų būti atsižvelgta į MVĮ ir įmonių tinklus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) dauguma Sąjungos 
konkurencingumo problemų yra susijusios 
su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, 
nes joms sunku įrodyti kreditingumą ir jos 
neturi pakankamo užstato. Kiti 
finansavimo uždaviniai susiję su MVĮ 
poreikiu išlikti konkurencingoms, tai jos 
daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, 
tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei 
keldamos darbuotojų kvalifikaciją. 
Nepakankamos galimybės gauti 
finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina 
plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių 
bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti 
perspektyvias bendroves, jeigu jos 
perduodamos;

(24) dauguma Sąjungos 
konkurencingumo problemų yra susijusios 
su MVĮ sunkumais gauti finansavimo lėšų, 
nes joms trūksta informacijos, sunku 
įrodyti kreditingumą, jos neturi pakankamo 
užstato arba tiesiog nežino apie esamus 
mechanizmus, kuriais remiama jų veikla 
ES, nacionaliniu ar vietos lygmenimis. 
Kiti finansavimo uždaviniai susiję su
mažesniu labai mažų įmonių dydžiu ir
MVĮ poreikiu išlikti konkurencingoms, tai 
jos daro vykdydamos, pvz., skaitmeninimo, 
tarptautinimo ir inovacijų veiklą bei 
keldamos darbuotojų kvalifikaciją. 
Nepakankamos galimybės gauti 
finansavimą trukdo steigti įmones, lėtina 
plėtrą ir mažina išliekančių įmonių skaičių 
bei slopina naujų verslininkų ryžtą perimti 
perspektyvias bendroves, jeigu jos 
perduodamos;

Pakeitimas 18

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 ir tvarios 
ekonomikos veiksniu, 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 
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liniją; nustatyta pagal „InvestEU“ fondo MVĮ 
liniją; Daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama geresnei komunikacijai ir 
viešosioms kampanijoms, siekiant 
padidinti potencialių paramos gavėjų 
informuotumą apie MVĮ skirtų programų 
prieinamumą. Siekiant didinti 
informuotumą apie Sąjungos veiksmus, 
kuriais remiamos MVĮ, vykdant veiksmus, 
kurie yra visiškai arba iš dalies 
finansuojami pagal šią programą 
(įskaitant tarpininkus), turėtų būti 
naudojama Europos emblema (vėliava) ir 
sakinys, kuriuo pripažįstama pagal 
COSME programą gauta parama;

__________________ __________________

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 19

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) šioje programoje iškeltų politikos 
tikslų bus siekiama naudojant pagal 
„InvestEU“ fondo MVĮ liniją teikiamas 
finansines priemones ir biudžeto garantiją. 
Finansinė parama turėtų būti naudojama 
proporcingai šalinant rinkos 
nepakankamumus arba neoptimalios 
investavimo aplinkos problemas ir veikla 
neturėtų būti dubliuojama arba ja neturėtų 
būti išstumiamas privatus finansavimas 
arba sutrikdoma konkurencija vidaus 
rinkoje. Vykdant veiklą neabejotinai turėtų 
būti užtikrinama ES pridėtinė vertė;

(26) šioje programoje iškeltų politikos 
tikslų bus siekiama naudojant pagal 
„InvestEU“ fondo MVĮ liniją teikiamas 
finansines priemones ir biudžeto garantiją.
„InvestEU“ fondo MVĮ linija turėtų būti 
pagrindinis atskaitos taškas, kuriuo 
remiantis teikiama informacija apie 
programą kiekvienoje valstybėje narėje, 
siekiant padidinti MVĮ prieinamumą ir 
informuotumą apie fondus. Finansinė 
parama turėtų būti naudojama proporcingai 
šalinant rinkos nepakankamumus arba 
neoptimalios investavimo aplinkos 



PE627.879v02-00 18/45 AD\1166549LT.docx

LT

problemas ir veikla neturėtų būti 
dubliuojama arba ja neturėtų būti 
išstumiamas privatus finansavimas arba 
sutrikdoma konkurencija vidaus rinkoje, ir 
ji turėtų aiškiai suteikti papildomumą ir 
stiprinti sąveiką su kitomis Europos 
programomis. Vykdant veiklą neabejotinai 
turėtų būti užtikrinama ES pridėtinė vertė;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) „InvestEU“ fondo lėšomis per ES 
arba valstybių narių skyrius remiami 
veiksmai neturėtų dubliuotis su privačiu 
finansavimu ar jo pakeisti, taip pat 
neturėtų iškraipyti konkurencijos vidaus 
rinkoje, bet, kiek tai susiję su jau 
veikiančiomis vietos valstybinėmis ir 
privačiomis garantijų sistemomis, turėtų 
paskatinti jų integravimą į tokias sistemas 
pirmiausia siekiant padidinti ir išplėsti 
realią galutinių paramos gavėjų (MVĮ, 
apibrėžtos Rekomendacijoje 
2003/361/EB) gaunamą naudą, kad būtų 
užtikrintas tikras priemonių 
papildomumas;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) be galimybės gauti finansavimą, 
taip pat svarbu turėti galimybę naudotis 
įgūdžiais, įskaitant valdymo įgūdžius ir 
žinias, nes tai yra esminiai veiksniai, dėl 
kurių MVĮ gali naudotis esamais fondais, 
diegti inovacijas, konkuruoti ir plėstis. 
Todėl įgyvendinant finansines priemones, 
kaip numatyta pagal „EU Invest“, turėtų 
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būti taikoma tinkamos mentorystės 
politika, ugdomojo vadovavimo schemos 
ir teikiamos žiniomis pagrįstos verslo 
paslaugos;

Pakeitimas 22

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 
pasitelkiant kitas Sąjungos iniciatyvas;

(27) programa veiksmingai turėtų būti 
užtikrinama parama MVĮ per visą jų 
gyvavimo ciklą, teikiant paramą nuo 
projekto rengimo iki komercializacijos ir 
patekimo į rinką bei skatinant verslo 
įmonių tinklų kūrimą. Programa turėtų 
būti grindžiama unikaliomis žiniomis ir su 
MVĮ ir ekonomikos bei verslo 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. Ji taip pat turėtų 
remti aktyvesnį MVĮ atstovaujančios 
organizacijos dalyvavimą rengiant 
bendrosios rinkos politikos iniciatyvą, 
pvz., viešųjų pirkimų, standartizavimo 
procesų ir intelektinės nuosavybės sistemų 
srityse. Tinklas taip pat turėtų padidinti 
veiksmų skaičių, teikdamas MVĮ 
tikslingesnes konsultacijas, rengdamas 
projektus ir padėdamas kurti tinklus bei 
vykdyti technologines ir organizacines 
permainas. Tinklas taip pat turėtų 
stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius su 
kitais konsultacijų centrais, įsteigtais 
pagal Skaitmeninę programą ir 
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„InvestEU“, dėl galimybės gauti 
finansavimą. COSME veiksmais tinkle 
taip pat turėtų būti siekiama teikti aukštos 
kokybės paslaugas visoje Europoje, visų 
pirma atkreipiant dėmesį į tas veiklos 
sritis ir geografines Sąjungos dalis, 
kuriose tinklai ir tarpininkaujantys 
suinteresuotieji subjektai nesuteikia 
tikėtinų rezultatų. Taip pat toliau turėtų 
būti taikoma sėkminga naujų verslininkų 
mentorystės sistema –„Erasmus“ 
jauniems verslininkams, padedanti 
naujiems verslininkams ar jais tapti 
siekiantiems asmenims pasisemti verslo ir 
vadovavimo patirties iš patyrusių kitų šalių 
verslininkų ir suteikianti galimybę ugdyti 
verslumo gebėjimus. Programa turėtų būti 
plečiama toliau ir didinama jos geografinė 
aprėptis, kad verslininkams būtų atveriama 
daugiau galimybių, prireikus pasitelkiant 
kitas Sąjungos iniciatyvas. Siekiant 
padidinti pridėtinę vertę remiant 
verslininkystės iniciatyvas, ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti labai mažoms 
įmonėms ir tiems, kas mažiausiai 
pasinaudojo esama programa, taip pat 
tose srityse, kuriose verslininkystės 
kultūra yra labai bazinio lygmens ir kur 
yra daugiau kliūčių. Reikėtų dėti visas 
pastangas, kad būtų pasiektas 
pakankamai geografiškai subalansuotas 
lėšų paskirstymas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) reikėtų dėti daugiau pastangų 
siekiant sumažinti administracinę naštą ir 
padidinti programų prieinamumą, kad 
būtų galima sumažinti išlaidas MVĮ ir 
labai mažoms įmonėms dėl sudėtingo 
paraiškų teikimo proceso ir dalyvavimo 
reikalavimų. Valstybės narės taip pat 
turėtų apsvarstyti galimybę sukurti bendrą 
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informacinį punktą įmonėms, 
suinteresuotoms naudoti Sąjungos lėšas, 
veikiantį „vieno langelio“ principu. 
Vertinimo procedūra turėtų būti kuo 
paprastesnė ir greitesnė, kad būtų galima 
laiku pasinaudoti programos teikiama 
nauda;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) grupės – tai strateginė MVĮ 
konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros 
priemonė, nes šios grupės kuria palankią 
verslo aplinką. Bendrosios grupės 
iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes 
tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos 
specializuotas ekosistemas, grupės atveria 
MVĮ naujų verslo galimybių ir 
veiksmingiau integruoja jas į Europos ir 
pasaulines strategines vertės grandines. 
Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės 
strategijų rengimą ir bendros veiklos 
vykdymą; šią veiklą rems Europos 
klasterių bendradarbiavimo platforma. 
Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama 
užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu 
veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks 
gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių 
organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų 
būti teikiama pažangiųjų technologijų, 
naujų verslo modelių, mažo anglies 
dioksido kiekio technologijomis ir 
efektyviu išteklių naudojimu pagrįstiems
sprendimams, kūrybingumui ir projektams, 
kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, 
verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti 
specializuotos MVĮ paramos dalyviai 
turėtų būti susiję, kad pramonės 
pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų 
strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. 
Taigi, programa turėtų būti prisidedama 
siekiant augimo ir plėtojant ryšius su 
Sąjungos (skaitmeniniais) inovacijų 

(28) grupės – tai strateginė MVĮ 
konkurencingumo paramos ir MVĮ plėtros 
priemonė, nes šios grupės kuria palankią 
verslo aplinką, didina tvarią pramonės bei 
paslaugų plėtrą bei stiprina regionų 
ekonominę plėtrą kuriant kokybiškas 
darbo vietas. Bendrosios grupės 
iniciatyvos turėtų pasiekti kritinę masę, nes 
tai paspartintų MVĮ plėtrą. Susiedamos 
specializuotas ekosistemas, grupės atveria 
MVĮ naujų verslo galimybių ir 
veiksmingiau integruoja jas į Europos ir 
pasaulines strategines vertės grandines. 
Reikėtų remti tarpvalstybinės partnerystės 
strategijų rengimą ir bendros veiklos 
vykdymą; šią veiklą rems Europos 
klasterių bendradarbiavimo platforma. 
Tvarioji partnerystė turėtų būti skatinama 
užtikrinant nuolatinį finansavimą, jeigu
veiklos rezultatai ir dalyvavimas atitiks 
gairėse nustatytuosius. Pasitelkus grupių 
organizacijas tiesioginė parama MVĮ turėtų 
būti teikiama pažangiųjų technologijų
naudojimui, naujiems verslo modeliams, 
sprendimams, kūrybingumui ir projektams, 
kvalifikacijos kėlimui, talentų pritraukimui, 
verslumo skatinimui ir tarptautinimui. Kiti 
specializuotos MVĮ paramos dalyviai 
turėtų būti susiję, kad pramonės 
pertvarkymas ir išmaniųjų specializuotųjų 
strategijų įgyvendinimas būtų lengvesnis. 
Taigi, programa turėtų būti prisidedama 
siekiant tvarios ekonominės plėtros ir 
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centrais ir teikiant investicijas pagal 
sanglaudos politiką ir programą „Europos 
horizontas“. Taip pat galima sąveika ir su 
„Erasmus“ programa.

plėtojant ryšius su Sąjungos 
(skaitmeniniais) inovacijų centrais ir 
teikiant investicijas pagal sanglaudos 
politiką ir programą „Europos horizontas“. 
Taip pat galima sąveika ir su „Erasmus“ 
programa.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) įgyvendinant šią programą galima 
padėti labai mažoms įmonėms ir MVĮ 
užmegzti daugiau ryšių su universitetais, 
mokslinių tyrimų centrais ir kitomis su 
žinių kūrimu ir sklaida susijusiomis 
institucijomis ir (arba) šiuos ryšius 
sustiprinti. Ši sąsaja gali padėti pagerinti 
įmonių gebėjimus spręsti strateginius 
uždavinius, kurių kyla naujoje 
tarptautinėje aplinkoje;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) MVĮ dėl savo mažesnio dydžio 
susiduria su specifinėmis augimo 
kliūtimis ir nemažais sunkumais 
didindamos ir plėsdamos savo verslo 
veiklą. Sąjunga teikia paramą veiklos 
plėtimui, daugiausia dėmesio skirdama 
inovacijoms, susijusioms su moksliniais 
tyrimais, visų pirma pasitelkiant MVĮ 
priemonę ir neseniai pagal programą 
„Horizontas 2020“ pradėtą Europos 
inovacijų tarybos bandomąjį projektą. 
Remiantis MVĮ priemonės darbo metodais 
ir patirtimi, pagal Bendrosios rinkos 
programą taip pat turėtų būti teikiama 
parama MVĮ veiklos plėtimui, papildanti 
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naująją Europos inovacijų tarybos 
iniciatyvą pagal programą „Europos 
horizontas“, ypatingą dėmesį skiriančią 
proveržio inovacijoms. Vykdant MVĮ 
veiklos plėtimo veiksmus pagal šią 
programą daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama, pvz., siekiui padėti MVĮ plėsti 
veiklą pasitelkiant komercializaciją, 
tarptautinimą ir į rinką orientuotas 
galimybes;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) kūrybiškumas ir inovacijos – labai 
svarbūs veiksniai, užtikrinantys Sąjungos 
pramonės vertės grandinės 
konkurencingumą. Jie iš esmės skatina 
pramonės modernizavimą ir prisideda prie 
pažangaus, įtraukaus ir tvaraus augimo, 
tačiau MVĮ jais naudojasi pernelyg lėtai. 
Todėl programa turėtų būti remiami 
tiksliniai veiksmai, tinklai ir partnerystės 
diegiant kūryba grindžiamas inovacijas į 
pramonės vertės grandinę;

(29) kūrybiškumas ir inovacijos,
technologinis bei organizacinis 
pertvarkymas, didesnis gamybos procesų 
tvarumas, visų pirma didesnis išteklių 
naudojimo ir energijos vartojimo 
efektyvumas – labai svarbūs veiksniai, 
užtikrinantys Sąjungos pramonės vertės 
grandinės konkurencingumą. Jie iš esmės 
skatina verslo ir pramonės sektorių
modernizavimą ir prisideda prie pažangaus, 
įtraukaus ir tvaraus augimo, tačiau MVĮ 
jais naudojasi pernelyg lėtai. Todėl 
programa turėtų būti remiami tiksliniai 
veiksmai, tinklai ir partnerystės diegiant 
kūryba grindžiamas inovacijas į pramonės 
vertės grandinę;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) pripažįsta, kad MVĮ skirta 
priemonė „Horizontas 2020“ buvo itin 
sėkminga verslininkams teikiant tiek I-
ojo, tiek II-ojo etapo dotacijas, siekiant 
skatinti ir plėtoti jų naują verslo idėją ir 
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išbandyti bei sukurti prototipą. Nors 
atrankos procesas jau yra labai griežtas, 
tačiau daugelio labai gerų projektų 
negalima finansuoti dėl ribotų finansinių 
išteklių. Įgyvendinimas pasitelkiant 
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų 
vykdomąją įstaigą (EASME) buvo labai 
veiksmingas. Nors toje programoje 
daugiausia dėmesio skiriama aukštųjų 
technologijų projektams, šios programos 
metodika turėtų būti taikoma visoms 
besiplečiančioms MVĮ;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) COSME veiksmai taip pat turėtų 
būti orientuoti į sektorius, kurie pasižymi 
dideliu augimu ir socialiniu potencialu, 
taip pat didele MVĮ dalimi. Turizmas yra 
ypatingas Sąjungos ekonomikos sektorius, 
reikšmingai prisidedantis prie Sąjungos
BVP ir daugiausia vykdomas MVĮ. 
Sąjunga turėtų tęsti ir stiprinti šio 
sektoriaus specifiką remiančius veiksmus;

Pagrindimas

Programa turėtų būti orientuota į turizmo sektorių, atsižvelgiant į jo svarbą Europos 
kontekste.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Europos standartai –svarbūs vidaus 
rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint 
užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą Europos standartai taip 

(30) Europos standartai –svarbūs vidaus 
rinkos veiksniai. Juos būtina taikyti norint 
užtikrinti įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą. Europos standartai taip 
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pat yra esminė priemonė, kuria remiami 
Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių 
sričių politika, pvz., energetikos, klimato 
pokyčių, informacijos ir ryšių 
technologijos, tvaraus išteklių naudojimo, 
produktų saugos, vartotojų apsaugos, 
darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir 
senstančios gyventojų populiacijos, taigi, 
šie standartai yra naudingi apskritai visai 
visuomenei;

pat yra esminė priemonė, kuria remiami 
Sąjungos teisės aktai ir kelių svarbiausių
sričių politikos tikslai, pvz., perėjimo prie 
naujos energetikos sistemos paspartinimo,
kovos su klimato kaita, aplinkos apsaugos, 
geresnės oro ir vandens kokybės, 
informacijos ir ryšių technologijos, tvaraus 
išteklių naudojimo ir perdirbimo, 
technologinių ir socialinių inovacijų, 
produktų saugos, vartotojų apsaugos, 
darbuotojų saugos, darbo sąlygų ir 
senstančios gyventojų populiacijos, taigi, 
šie standartai yra naudingi apskritai visai 
visuomenei;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) visomis programoje numatytomis 
atitinkamomis iniciatyvomis ir veiksmais 
turėtų būti atsižvelgta į skaidrumo ir lygių 
lyčių galimybių principus. Be to, tose 
iniciatyvose ir veiksmuose turėtų būti 
numatyta pagarba visų piliečių žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) programa turėtų skatinti sąveiką ir 
papildomumą MVĮ ir verslumui skirtai 
paramai, teikiamai iš Europos Parlamento 
ir Tarybos69 reglamentu (ES) Nr. [...] 
įsteigto Europos regioninės plėtros fondo. 
Be to, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) [...]70 įsteigto 
„InvestEU“ fondo MVĮ liniją bus 
užtikrinama parama skoloms ir nuosavam 
kapitalui, siekiant gerinti MVĮ galimybes 

(65) programa turėtų skatinti sąveiką ir 
papildomumą MVĮ ir verslumui skirtai 
paramai, teikiamai iš Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. [...]69

įsteigto Europos regioninės plėtros fondo. 
Be to, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) [...]70 įsteigto 
„InvestEU“ fondo MVĮ liniją bus 
užtikrinama parama skoloms ir nuosavam 
kapitalui, siekiant gerinti MVĮ ir labai 
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gauti lėšų. Programa taip pat turėtų būti 
siekiama sąveikos su Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) [...]71 įsteigta 
Kosmoso programa siekiant skatinti MVĮ 
naudotis pažangiausiomis inovacijomis ir 
kitais įgyvendinant šias programas 
parengtais sprendimais;

mažų įmonių galimybes gauti lėšų. 
Programa taip pat turėtų būti siekiama 
sąveikos su Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) [...]71 įsteigta Kosmoso 
programa siekiant skatinti MVĮ naudotis 
pažangiausiomis inovacijomis ir kitais 
įgyvendinant šias programas parengtais 
sprendimais;

__________________ __________________

69 69 COM(2018) 372 final. 69 69 COM(2018) 372 final.

70 69 COM(2018) 439 final. 70 69 COM(2018) 439 final.

71 69 COM(2018) 447 final. 71 69 COM(2018) 447 final.

Pagrindimas

Pridedama nuoroda į papildomumą ir labai mažas įmones.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) įgyvendinant programą taip pat 
turėtų būti skatinama sąveika ir 
papildomumas su Europos Parlamento ir 
Tarybos73 reglamentu (ES) [...] įsteigta 
„Skaitmeninės Europos“ programa, kuria 
siekiama remti Sąjungos ekonomikos ir 
viešojo sektoriaus skaitmeninimą;

(67) įgyvendinant programą taip pat 
turėtų būti skatinama sąveika ir 
papildomumas su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) [...]73 įsteigta 
„Skaitmeninės Europos“ programa, kuria 
siekiama remti Sąjungos ekonomikos ir 
viešojo sektoriaus skaitmeninimą ir didesnį 
kibernetinį saugumą;

__________________ __________________

73 69 COM(2018) 434 final. 73 69 COM(2018) 434 final.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai 

Šiuo reglamentu nustatoma vidaus rinkos 
veikimo gerinimo ir įmonių, įskaitant labai 
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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).

mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
socialinės ekonomikos įmones ir įmonių 
tinklus, konkurencingumo ir tvarumo
didinimo programa ir Europos statistikos 
plėtojimo, rengimo ir sklaidos finansavimo 
sistema, kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 223/2009 13 straipsnyje (toliau –
programa).

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) socialinės ekonomikos įmonė –
įmonė, kurios pagrindinis tikslas yra 
socialinis poveikis, o ne pelnas jos 
savininkams ar akcininkams, ir kuri 
veikia teikdama rinkai prekes ir paslaugas 
ir yra valdoma atvirai ir atsakingai, 
įtraukiant darbuotojus, vartotojus ir 
suinteresuotuosius subjektus;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) vietos viešoji įmonė – maža vietos 
viešojo administravimo įmonė, atitinkanti 
MVĮ kriterijus ir vykdanti vietos 
bendruomenėms svarbias užduotis;

Pagrindimas

Vietos viešosios įmonės vykdo tam tikrą verslo veiklą, į kurios specifines savybes būtina 
deramai atsižvelgti programoje COSME.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) įmonių tinklai – verslininkų 
susibūrimas siekiant vykdyti bendrą 
projektą ir dviem ar daugiau MVĮ kartu 
vykdant vieną ar daugiau ekonominių 
veiklų, siekiant padidinti savo 
konkurencingumą rinkoje;

Pagrindimas

Įmonių tinklai yra labai svarbūs vidaus rinkoje.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
ypač apsaugoti piliečius, vartotojus ir 
įmones, visų pirma labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones (MVĮ) ir suteikti jiems 
galių užtikrinant Sąjungos įstatymų 
vykdymą, palengvinant patekimą į rinkas, 
nustatant standartus ir skatinant žmonių, 
gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų 
gerovę; taip pat sustiprinti valstybių narių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų, Komisijos bei 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
bendradarbiavimą;

a) gerinti vidaus rinkos veikimą ir 
konkurencingumą, jai stiprinti 
pasitelkiant vietos ekonomikas, spręsti 
rinkos neveiksmingumo problemas, 
sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos 
teisinės sistemos vykdymui užtikrinti,
apsaugoti piliečius, vartotojus ir įmones, 
įskaitant jų darbuotojus, visų pirma labai 
mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 
padedančias siekti klimato tikslų ir 
tvaraus pramonės augimo, ir suteikti jiems 
galių, sudaryti sąlygas tvariam ir 
kokybiškam užimtumui, palengvinti
patekimą į rinkas, nustatyti standartus ir 
skatinti žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatą 
bei gyvūnų gerovę; taip pat sustiprinti 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimą bei keitimąsi geriausia 
patirtimi ir valstybių narių kompetentingų 
institucijų, Komisijos bei Sąjungos 
decentralizuotų agentūrų bendradarbiavimą
bei keitimąsi geriausia patirtimi;
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, palengvinti kliūčių 
prevenciją ir šalinimą, remti Sąjungos 
teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir 
vykdymą prekių ir paslaugų vidaus rinkos, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

a) didinti vidaus rinkos 
veiksmingumą, remti vietos ekonominę 
plėtrą, palengvinti kliūčių prevenciją ir 
šalinimą, remti Sąjungos teisės aktų 
rengimą, įgyvendinimą ir vykdymą prekių 
ir paslaugų vidaus rinkos, socialinės 
ekonomikos ir socialinio verslumo, 
viešųjų pirkimų, rinkos priežiūros srityse, 
taip pat įmonių teisės ir sutartinės bei su 
sutartimis nesusijusios teisės, kovos su 
pinigų plovimu, laisvo kapitalo judėjimo, 
finansinių paslaugų ir konkurencijos 
srityse, įskaitant valdymo priemonių 
kūrimą;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) didinti įmonių konkurencingumą, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir siekti 
papildomumo numatant įvairių paramos 
formų teikimo priemones skirtas MVĮ, 
gerinti patekimo į rinkas galimybes, 
įskaitant MVĮ tarptautinimą, palankią 
MVĮ verslo aplinką, sektorių 
konkurencingumą, pramonės 
modernizavimą ir verslumo skatinimą;

b) stiprinti įmonių konkurencingumą
ir tvarumą, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ 
ir siekiui užtikrinti papildomumą
numatant priemones (COSME tikslai), 
ypač atsižvelgiant į konkrečius MVĮ 
poreikius, šiuo tikslu:

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) teikti įvairių formų paramą MVĮ, 
skatinti MVĮ augimą, propaguoti jų veiklą 
ir kūrimą, be kita ko, kuriant įmonių 
tinklus, stiprinti valdymo įgūdžius ir 
veiklos plėtimo priemones, padedančias 
joms gerinti savo galimybes patekti į 
rinkas, dalyvauti tarptautinimo procese ir 
pateikti rinkai savo produktus ir 
paslaugas;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) skatinti MVĮ palankią verslo 
aplinką ir veiklos sąlygas, sumažinti 
administracinę naštą, stiprinti sektorių 
konkurencingumą, užtikrinti pramonės 
modernizavimą, įskaitant perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų, prisidedant 
prie atsparios, efektyviu energijos 
vartojimu ir tausiu išteklių naudojimu 
pagrįstos ekonomikos kūrimo;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinti verslumą ir prisidėti prie 
kokybiško MVĮ darbuotojų mokymo;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) skatinti MVĮ skirtas naujas verslo 
galimybes, kurios padėtų prisitaikyti prie 
struktūrinių pokyčių taikant tikslines 
priemones, ir kitus novatoriškus 
veiksmus, pvz., darbuotojų vykdomą 
įmonių išpirkimą siekiant palengvinti 
darbo vietų kūrimą ir įmonių veiklos 
tęstinumą tose teritorijose, kuriose 
jaučiamas minėtų pokyčių poveikis.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2021–2027 m. programos 
įgyvendinimo finansinis paketas yra 
4 088 580 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

1. 2021–2027 m. programos 
įgyvendinimo finansinis paketas yra 
5 514 000 000 EUR 2018 m. kainomis 
(6 211 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis).

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 000 000 000 EUR skiriama 
3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam 
tikslui;

a) 2 772 000 000 EUR 2018 m. 
kainomis (3 122 000 000 EUR
dabartinėmis kainomis) skiriama 
3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam 
tikslui;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis



PE627.879v02-00 32/45 AD\1166549LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 
naudojama techninei ir administracinei 
paramai įgyvendinant programą, visų 
pirma dėl parengiamosios, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veiklos, taip 
pat informacinių technologijų tinklų 
naudojimui, kurie skirti informacijos 
apdorojimui ir mainams, bei įmonių 
informacinių technologijų priemonių 
naudojimui ir kūrimui.

3. 1 dalyje nurodyta suma gali būti 
naudojama techninei ir administracinei 
paramai įgyvendinant programą, visų 
pirma dėl parengiamosios, stebėsenos, 
kontrolės, audito ir vertinimo veiklos, taip 
pat informacinių technologijų tinklų 
naudojimui, kurie skirti informacijos 
apdorojimui ir mainams, bei įmonių 
informacinių technologijų priemonių 
naudojimui ir kūrimui. Visos 
administracinės ir techninės paramos 
išlaidos bus ribojamos siekiant užtikrinti 
maksimalias galimybes pagal programą 
finansuoti jos tikslus atitinkančius 
veiksmus; šios išlaidos bet kuriuo atveju 
neturi viršyti 5 proc. bendro biudžeto, 
nurodyto 4 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
programai. Komisija tuos išteklius naudoja 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 
62 straipsnio 1 dalies a punktą arba 
netiesiogiai pagal to paties straipsnio 
c punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai 
panaudojami atitinkamos valstybės narės 
labui.

6. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių savanorišku prašymu gali 
būti perskirti programai. Komisija tuos 
išteklius naudoja tiesiogiai pagal 
Finansinio reglamento 62 straipsnio 
1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to 
paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, 
tie ištekliai panaudojami atitinkamos 
valstybės narės labui.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos Programos dotacijos skiriamos ir valdomos 
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pagal Finansinio reglamento 
VIII antraštinę dalį.

pagal Finansinio reglamento 
VIII antraštinę dalį. Komisija paskelbia 
darbo programas, priimtas kiekvienam iš 
konkrečių tikslų, nurodytų 2 straipsnio 
2 dalyje, nurodydama skirtinų dotacijų 
sumas.

Pagrindimas

Tokia konsoliduota praktika taikoma ES programoms valdyti.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
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;

a) sudaryti tinkamas sąlygas suteikti 
galios visiems vidaus rinkos dalyviams, 
įskaitant įmones, visų pirma labai mažas 
įmones, MVĮ, 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;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti Sąjungos piliečiams, 
vartotojams, galutiniams naudotojams, 
pilietinei visuomenei ir verslo atstovams 
mechanizmus, kurie padėtų prisidėti prie 
politinių diskusijų, politikos ir sprendimų 
priėmimo proceso, visų pirma remiant 
atstovaujančių organizacijų veikimą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygiu;

b) teikti Sąjungos piliečiams, 
vartotojams, galutiniams naudotojams, 
pilietinės visuomenės įmonėms, 
darbuotojų atstovams mechanizmus, kurie 
padėtų prisidėti prie politinių diskusijų, 
politikos ir sprendimų priėmimo proceso, 
visų pirma remiant atstovaujančių 
organizacijų veikimą nacionaliniu ir 
Sąjungos lygiu;
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikti įvairių formų paramą MVĮ; Išbraukta.

Pakeitimas 53

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 labai mažų įmonių, 
MVĮ ir įmonių tinklų patekimą į rinkas, 
taip pat į rinkas už Sąjungos ribų, padėti
spręsti pasaulines, aplinkosaugos, 
ekonomines ir socialines problemas bei 
siekti verslo tarptautinimo, sudaryti 
palankesnes sąlygas paramai per visą jų 
gyvavimo ciklą ir stiprinti Sąjungos verslo 
ir pramonės vadovaujamąjį vaidmenį 
pasaulinėse vertės grandinėse;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
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) spręsti rinkos kliūtis, mažinti 
administracinę naštą, įskaitant kliūčių 
steigti įmones ir pradėti verslą šalinimą, ir 
kurti palankią verslo aplinką, kad labai 
mažos įmonės ir MVĮ galėtų pasinaudoti 
vidaus rinkos privalumais, įskaitant 
galimybes gauti finansavimą; taip pat 
kurti tinkamas konsultavimo, mentorystės 
ir ugdomojo vadovavimo schemas, 
teikiant žiniomis pagrįstas verslo 
paslaugas;
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Pakeitimas 55

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 tvaraus verslo plėtrą ir
augimą, didinti labai mažų įmonių ir MVĮ 
informuotumą apie Sąjungos teisės aktus, 
įskaitant su aplinkosauga ir energetika 
susijusią ES teisę, stiprinti įgūdžių 
ugdymą ir kvalifikacijos kėlimą, taip pat 
sudaryti palankias sąlygas kurti naujus 
verslo modelius ir efektyviu išteklių 
naudojimu pagrįstas vertės grandines, 
skatinančias tvarų pramonės, technologinį 
ir organizacinį pertvarkymą gamybos ir 
paslaugų sektoriuose;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) didinti įmonių ir visų ekonomikos 
sektorių konkurencingumą ir remti MVĮ 
inovacijų ir vertės grandinės
bendradarbiavimą, strategiškai sujungiant 
ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą 
grupių iniciatyvą;

e) didinti įmonių ir visų ekonomikos 
sektorių konkurencingumą ir tvarumą, 
remti labai mažų įmonių ir MVĮ 
technologinių, organizacinių ir socialinių 
inovacijų įsisavinimą, stiprinti įmonių 
socialinę atsakomybę ir bendradarbiavimą
vertės grandinėje, strategiškai sujungiant 
ekosistemas ir grupes, įskaitant bendrą 
grupių iniciatyvą;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) puoselėti verslumo aplinką ir 
verslumo kultūrą, įskaitant naujų 
verslininkų mentorystės programą ir remti 

f) puoselėti verslumo aplinką ir 
verslumo kultūrą, išplečiant naujų 
verslininkų mentorystės programą ir remti 
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startuolius, verslo tvarumą ir plėtrą. startuolius, verslo tvarumą ir plėtrą, 
ypatingą dėmesį skiriant naujiems 
potencialiems verslininkams (pvz., 
jaunuoliams, moterims), taip pat kitoms 
konkrečioms tikslinėms grupėms, pvz., 
nepalankioje socialinėje padėtyje esančių 
ar pažeidžiamų asmenų grupėms.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija gali remti šiuos 
konkrečius veiksmus, kuriais remiama a–f 
punktuose nurodyta veikla siekiant:

i) spartinti, remti ir plėsti konsultavimo 
paslaugas Europos įmonių tinkle siekiant 
pagal vieno langelio principą teikti 
integruotas paramos verslui paslaugas 
Sąjungos MVĮ, kurios siekia išnaudoti 
galimybes vidaus rinkoje ir trečiosiose 
šalyse, ir stebėti, ar minėtas tinklas 
užtikrina palyginamą paslaugų kokybės 
lygį visose valstybėse narėse;

ii) remti įmonių tinklų kūrimą;

iii) remti ir plėsti judumo programas 
naujiems verslininkams („Erasmus“ 
jauniems verslininkams), kad būtų 
pagerintas jų gebėjimas plėtoti verslumo 
praktinę patirtį, gebėjimus bei požiūrį ir 
gerinti jų techninius ir įmonių valdymo 
įgūdžius;

iv) remti MVĮ plėtrą, įgyvendinant 
svarbius verslo plėtros projektus, 
grindžiamus į rinką orientuotomis 
galimybėmis (MVĮ plėtros priemonė);

v) remti konkrečias sektoriaus veiklas tose 
srityse, kurios pasižymi didele labai mažų 
įmonių ir MVĮ dalimi ir dideliu indėliu į 
Sąjungos BVP, pvz., turizmo sektoriuje.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Veiksmai, kurių imamasi per 
Europos įmonių tinklą, kaip nurodyta 3a 
(naujoje) dalyje, gali, be kita ko, apimti:

i) MVĮ tarptautinimo palengvinimą ir 
verslo partnerių radimą tarptautinėje 
rinkoje, tarpvalstybinį verslo 
bendradarbiavimą dėl mokslinių tyrimų ir 
plėtros, technologijų, žinių ir inovacijų 
perdavimo partnerysčių;

ii) informacijos, gairių ir asmeninių 
konsultacijų teikimą dėl ES teisės, 
Sąjungos finansavimo ir lėšų gavimo 
galimybių, taip pat dėl Sąjungos 
iniciatyvų, kurios turi įtakos verslui, 
įskaitant mokesčių, nuosavybės teisių, su 
aplinka ir energetika susijusių 
įpareigojimų, darbo ir socialinės apsaugos 
aspektus;

iii) MVĮ galimybių gauti ekspertinių žinių 
aplinkos, klimato, energijos vartojimo 
efektyvumo ir energetinio naudingumo 
klausimais palengvinimą;

iv) tinklo ryšių su kitais Sąjungos ir 
valstybių narių informacijos ir 
konsultacijų tinklais, visų pirma EURES, 
ES inovacijų centrais ir „InvestEU“ 
konsultacijų centru, stiprinimą.

Pagal kitas Sąjungos programas tinklo 
teikiamos paslaugos finansuojamos tų 
programų lėšomis.

Komisija teikia pirmenybę tinkle 
vykdomiems veiksmams, kad pagerintų jo 
dalis ar elementus, kurie neatitinka 
minimaliųjų standartų, siekdama teikti 
vienodą paramą labai mažoms įmonėms ir 
MVĮ visoje ES.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomi rodikliai ir minimalieji 
standartai, kad būtų galima įvertinti 
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tinklo poveikį siekiant konkrečių tikslų ir 
COSME veiksmų efektyvumo.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
siekiant papildyti papildomas paramos 
MVĮ formas, kurios nėra numatytos šioje 
dalyje.

Tuose deleguotuosiuose aktuose 
laikomasi šiame Reglamente nustatytų 
tikslų, visų pirma 3 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų COSME tikslų.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji 
programos valstybė, įsisteigę teisės 
subjektai gali dalyvauti šiuose 
veiksmuose:

Komisija gali leisti trečiojoje valstybėje, 
kuri nėra asocijuotoji programos valstybė, 
įsisteigusiems teisės subjektams dalyvauti
šiuose veiksmuose:

Pagrindimas

Šią priemonę reikėtų visų pirma skirti paramai Europos paramos gavėjams teikti. Tam tikras 
išimtis trečiosiose šalyse įsisteigusiems subjektams galima leisti siekiant naudos Europos MVĮ 
ir vartotojų organizacijoms, bet kiekvienu atveju reikėtų dėl paramos spręsti atskirai.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimo ir skyrimo kriterijai Vertinimas

Pagrindimas

Šis straipsnis iš tikrųjų yra susijęs tik su vertinimu.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jiems gali būti skirta parama iš Europos 
regioninės plėtros fondo, Sanglaudos 
fondo, „Europos socialinio fondo +“ ar 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
pagal Reglamento (ES) XX [Bendrųjų 
nuostatų reglamentas] [67] straipsnio 5 dalį 
arba Reglamento (ES) XX [dėl bendros 
žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo 
ir stebėsenos] [8] straipsnį, jei tokie 
veiksmai atitinka atitinkamos programos 
tikslus. Taikomos fondo, iš kurio teikiama 
parama, taisyklės.

Jiems gali būti skirta parama iš Europos 
regioninės plėtros fondo, Sanglaudos 
fondo, „Europos socialinio fondo +“ ar 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
pagal Reglamento (ES) XX [Bendrųjų 
nuostatų reglamentas] [67] straipsnio 5 dalį 
arba Reglamento (ES) XX [dėl bendros 
žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo 
ir stebėsenos] [8] straipsnį arba 
Reglamentą (ES) XX [dėl Skaitmeninės 
Europos programos sudarymo], visų 
pirma siekiant pažangių skaitmeninių 
įgūdžių tikslo, jei tokie veiksmai atitinka 
atitinkamos programos tikslus. Taikomos 
fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti suderinimą su Skaitmeninės Europos programa, kad MVĮ būtų parengta 
visapusiška ES strategija.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos darbo 
programos; šiose darbo programose 
numatomi COSME veiksmai ir jomis 
įgyvendinamas konkretus 3 straipsnio 
2 dalies b punkte nurodytas tikslas. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
21 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. Be 1 dalies 
nuostatų, darbo programoje:
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i) nurodoma kiekvienam veiksmui 
finansuoti skirta suma;

ii) pateikiamas orientacinis įgyvendinimo 
tvarkaraštis.

iii) nurodomi kiti Sąjungos lygmeniu 
įgyvendinami veiksmai, kuriais gali būti 
suinteresuotos MVĮ ir tinklas, vykdant 
kitas Sąjungos programas ar veiksmus.

Darbo programa ir veiksmai taip pat 
paskelbiami kiekvieno tinklo kontaktinio 
centro žiniatinklio svetainėse, jei tokios 
svetainės yra. Tai ypač svarbu MVĮ skirtų 
veiksmų atžvilgiu.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 
mėn. pabaigos Komisija parengia 
COSME veiksmų įgyvendinimo 
programą, į kurią bus įtrauktas darbo 
programų ir konkursų tvarkaraštis, jų 
temos ir skiriamas finansavimas bei kita 
informacija, kuri būtina skaidrumui ir 
nuspėjamumui užtikrinti per visą 
programos įgyvendinimo laikotarpį ir 
projektų kokybei pagerinti.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinimai atliekami laiku, kad jų 
rezultatus būtų galima panaudoti priimant 
sprendimus.

1. Vertinimai atliekami laiku, bet ne 
rečiau kaip kas dvejus metus, kad jų 
rezultatus būtų galima panaudoti priimant 
sprendimus.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie programos 
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo programos 
įgyvendinimo pradžios.

2. Tarpinis programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie programos įgyvendinimą
remiantis pagal 20 straipsnį atlikta 
stebėsena, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo programos 
įgyvendinimo pradžios. Jame taip pat 
pateikiamas išsamus dabartinio 
finansavimo laikotarpio prioritetų 
procedūrų, tikslų ir tinkamumo kriterijų 
vertinimas. Remiantis šio tarpinio 
vertinimo rezultatais, siūlomos programos 
persvarstymo rekomendacijos.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų 
matomumą (visų pirma viešindami 
veiksmus ir jų rezultatus) teikdami 
nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą 
tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, 
įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Sąjungos lėšų gavėjai veikia 
skaidriai ir nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir 
užtikrina jų matomumą (visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami nuoseklią, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę vietos lygmeniu.

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas programos rezultatų matomumas vietos bendruomenėse, kad būtų 
pagerintas informuotumas apie ES indėlį gerinant Europos visuomenės gerovę.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 stulpelio 2 eilutė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paramą gaunančių MVĮ skaičius. 1. Paramą pagal programą ir iš tinklo 
gaunančių MVĮ skaičius.

2. Remtų verslo partnerystes sudariusių 
įmonių skaičius.

2. Remtų verslo partnerystes sudariusių 
įmonių skaičius.

2a. Verslininkų, kurie naudojasi 
mentorystės ir judumo programomis, 
skaičius

2b. MVĮ steigimo laiko sutrumpinimas ir 
kainos sumažinimas.

2c. Sukurtų įmonių tinklų skaičius 
palyginti su baziniu lygiu

2d. MVĮ testą atliekančių valstybių narių 
skaičius

2e. Aiškiai didesnis valstybių narių, 
taikančių vieno langelio principą naujai 
steigiamoms įmonėms, skaičius

2f. Didesnė eksportuojančių MVĮ dalis ir 
didesnė MVĮ, eksportuojančių už 
Sąjungos ribų, dalis palyginti su baziniu 
lygiu

2g. Aiškiai didesnis valstybių narių, 
įgyvendinančių sprendimus verslumo 
klausimais, skirtus potencialiems, 
jauniesiems, naujiems verslininkams ir 
moterims verslininkėms, taip pat kitoms 
konkrečioms tikslinėms grupėms, skaičius 
palyginti su baziniu lygiu

2h. Didesnė Sąjungos piliečių, kurie 
norėtų dirbti savarankiškai, dalis palyginti 
su baziniu lygiu

2i. MVĮ veiklos rezultatai tvarumo 
požiūriu, kurie, be kita ko, vertinami 
pagal didesnę Sąjungos MVĮ, plėtojančių 
tvarius mėlynosios ekonomikos ir 
žaliuosius1a produktus ir paslaugas, dalį ir 
didesnį išteklių naudojimo efektyvumą 
(tai gali apimti, pvz., energijos, žaliavų, 
vandens naudojimą, perdirbimą ir kt.) 
palyginti su baziniu lygiu

* Visi rodikliai turi būti palyginti su 
dabartine padėtimi 2018 m.
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__________________

1a Žalieji produktai ir paslaugos yra tokie 
produktai ir paslaugos, kuriuos gaminant 
ir teikiant vyrauja siekis mažinti riziką 
aplinkai ir užterštumą bei sunaudojamus 
išteklius. Taip pat įtraukti produktai, 
turintys aplinkosauginių savybių 
(ekologiškai suprojektuoti, ekologiškai 
paženklinti, ekologiškai pagaminti ir 
sudaryti iš didelės perdirbtų medžiagų 
dalies). Šaltinis – greitoji 
„Eurobarometro“ apklausa Nr. 342, 
„MVĮ, efektyvus išteklių naudojimas ir 
ekologiškos rinkos“.
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, 
konkurencingumo ir Europos statistikos programos sukūrimas
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