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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Greens/Efa frakcijos vardu

Pekitimas1
4 a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2001 m. birželio 15–16 d. Geteborgo Europos Vadovų Tarybos 
sprendimą sujungti Lisabonos strategiją su tvariosios plėtros strategija,

Or. en

Pakeitimą pateikėLambert van Nistelrooij

Pakeitimas 2
10 a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias 
Europos regioninės plėtros fondo1, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo 
nuostatas ir 2007--2013 m. Europos bendrijos strategines gaires (COM(2005)0299,

  
1 OL L 210, 2006 7 9, p. 25.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 3
14 a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Žinių pritaikymas. Įvairialypė ES naujovių 
strategija“ (COM(2006)0502),

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 4
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2002 m. gegužės mėn. „Geriausio“ projekto ekspertų grupės 
galutinę ataskaitą dėl mažų ir vidutinių įmonių perkėlimo,

Or. el

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 5
22 a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į i2010 iniciatyvą, ypač į i2010 e. valdžios veiksmų planą 
(COM(2006)0173),

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

pakeitimas 6
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi, siekdamos užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą, ES ir valstybės narės 
turi panaikinti skirtumus, kurie Europos Sąjungoje egzistuoja tarp mokslinių 
tyrimų ir rinkos,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 7
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi valstybės narės ir toliau turi spręsti su socialiniais ir demografiniais pokyčiais 
ir tvariais socialiniais modeliais susijusias problemas, ir panaudoti šią patirtį 
naujovėms, paslaugoms ir produktams kurti,

Or. en

Pakeitimą pateikėRebecca Harms in name of the Greens/Efa Group

Pakeitimas 8
G konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 9
M konstatuojamoji dalis

ΙΓ. kadangi MVĮ dažnai teturi silpnus verslumo įgūdžius ir jos turi informacijos bei ryšių 
technologijų naudojimo, kalbos barjerų, apskaitos, gamybos valdymo, verslo 
planavimo trūkumų, joms trūksta lėšų ir kompetencijos norint pasiekti lūžio tašką,

Or. el

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas10
M a konstatuojamoji dalis (nauja)

M a. kadangi tarpininkaujančioms atstovaujamosioms įmonėms organizacijoms būtinai 
reikalinga parama, atsižvelgiant į jų su informacija susijusių veiksmų esminę 
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prigimtį, MVĮ skiriamą paramą ir paskesnes priemones, ypač skiriamas
mažiausioms iš jų,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms in name of the Greens/Efa Group

Pakeitimas 11
M a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ma. kadangi mažos socialinio draudimo garantijos yra vienas iš svarbiausių veiksnių, 
skatinančių ES piliečius dirbti savarankiškai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas12
S a konstatuojamoji dalis (nauja)

S a. kadangi 23 mln. MVĮ Europoje iš tikrųjų atspindi didelės su verslumu susijusių 
situacijų įvairovės faktą, į šias situacijas turi būti atsižvelgiama nustatant ir 
įgyvendinant Bendrijos politiką, ypač pagal nacionalinių reformų programų (NRP) 
sistemą, ypač kiek tai yra susiję su mikroįmonių ir namudinių amatų, kurie surado 
95 proc. Europos MVĮ, specifiškumu,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Greens/Efa frakcijos vardu

Pakeitimas 13
1 dalis

1. primena valstybėms narėms, kad vienintelis kelias sėkmingai konkuruoti pasaulio 
rinkoje yra sukurti kompetencija grindžiamą atvirą Europos žinių visuomenę, 
puoselėjant socialines naujoves ir skatinant ekologinį veiksmingumą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 14
2 a dalis (nauja)

1a. pabrėžia faktą, kad vienintelis kelias turėti ES VMĮ ir pramonės rinką – reikia 
panaikinti skirtumus, kurie ES egzistuoja tarp mokslinių tyrimų ir rinkodaros 
naujovių procesų, paslaugų ir produktų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 15
2 a dalis (nauja)

2a. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad ekonomikos augimą gali garantuoti 
tik reaguojant į tokius visuomenėje vykstančius pasikeitimus: demografinius 
pokyčius ir senėjimą, energijos perėjimą ir aplinkos pokyčius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas16
3 dalis

3. pabrėžia tai, kad vis dažniau organizacinė jėga bus grindžiama ne pagrindine 
kompetencija, bet svarbiausiais ‘ (išbraukta) asmenimis’, visų pirma įmonių 
direktoriais, kurie galėtų atitinkamomis sąlygomis pasinaudoti tęstiniu mokymu, 
siekiant padidinti jų galimybes numatyti ir valdyti jų aplinkoje vykstančius pokyčius;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Pakeitimas 17
4 a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą, pirma, tarp susiduriančių su 
tokiomis pat problemomis ir iššūkiais regionų, siekiant paskatinti kurti tarp įmonių 
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tinklus tuose regionuose ir kitų valstybių regionuose, antra, siekiant paskatinti 
vystyti ir suderinti įvairią politiką, tarnaujančią tų regionų reikmėms;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 18
4 a dalis (nauja)

4a. ragina Europos Komisiją imtis veiksmų, siekiant padidinti MVĮ konkurenciją ES 
vidaus rinkoje mažinant administracines kliūtis ir valstybės kišimąsi, kartu gerbiant 
subsidiarumo ir laisvos rinkos principus, siekiant padidinti jų konkurencingumą 
pasaulyje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 19
4 a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad labai svarbi regioninė plėtra šalia kiekvienos valstybės narės 
technologijų ir naujovių vystymo centrų (vadinamųjų „grupių“);

Or. en

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Pakeitimas 20
4b dalis (nauja)

4b. pabrėžia poreikį pripažinti konkrečią situaciją ir pasitelkiant Europos programas 
paskatinti pramoninių grupių ir zonų plėtrą, atsižvelgiant į jų specifines 
charakteristikas ir suteikiant joms atitinkamą paramą;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 21
5 dalis

5. ragina siekti tarptautinių ekonominių santykių pažangos, siekiant sukurti didesnę, nei 
bendra Europos rinka, laisvos prekybos zoną; šiuo požiūriu reikalauja, kad viešųjų 
pirkimų susitarimas, dėl kurio šiuo metu deramasi su PPO, būtų subalansuotas iš 
naujo; šiuo požiūriu atkreipia Komisijos dėmesį į faktą, kad mūsų Amerikos, 
Kanados, Korėjos ir Japonijos partneriai turi nacionalines viešųjų pirkimų sistemas, 
kurios į sutarties apimtį neįtraukia viešųjų pirkimų sutarčių, skirtų savo MVĮ, kita 
vertus, šios keturios šalys, inter alia, turi galimybę dalyvauti konkursuose dėl 
viešųjų pirkimų sutarčių 25 Europos Sąjungos valstybėse narėse;

Or. fr

Pakeitimą pateikėLambert van Nistelrooij

Pakeitimas 22
6 a dalis (nauja)

6a. prašo valstybių narių pašalinti administracines kliūtis tarptautiniam 
bendradarbiavimui tarp MVĮ, pramonės, mokslinių tyrimų institutų ir universitetų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms in name of the Green/Efa Group

Pakeitimas 23
8 dalis

8. pripažįsta, kad Europai reikia iš tiesų integruotos energetikos politikos, kuri padėtų 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą, aukščiausią saugumo lygį, sveikatos apsaugą 
nuo bet kokios rizikos ir minimalią žalą aplinkai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

pakeitimas 24
9 dalis

9. pabrėžia, kad reikia, jog valstybės narės pagyvintų žinių sritį, mokslinius tyrimus ir 
naujovių diegimą; moksliniai tyrimai yra gyvybiškai svarbi naujovių diegimo ir 
ekonomikos augimo prielaida; svarbu sukurti Europos žinių visuomenę, panaudojant 
mokymąsi visą gyvenimą bei informacijos ir ryšių technologijas (IRT) įgūdžių stokai 
ir nedarbui mažinti;

Or. it

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 25
9 dalis

9. pabrėžia, kad reikia, jog valstybės narės pagyvintų žinių sritį ir naujoves, kurdamos 
Europos žinių visuomenę, pasitelkdamos mokymąsi visą gyvenimą, kalbų mokymąsi
ir informacines ir ryšių technologijas (IRT) įgūdžių stokai ir nedarbui mažinti, taip
pagerindamos darbuotojų judumą ES teritorijoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Greens/Efa frakcijos vardu

Pakeitimas 26
9 a dalis (nauja)

9a. remia plačiausią „Svarbiausi visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai“
naudojimą, siekiant patenkinti Europos besimokančiųjų poreikius, ypač užtikrinant 
lygybę ir pasinaudojimo galimybę toms žmonių grupėms, kurioms reikia paramos 
dėl jų žinių bagažo, pvz. žmones, turinčius žemo lygio pagrindinius įgūdžius, 
nebaigusiems mokyklos žmonėms, ilgalaikiams bedarbiams, migrantams ir 
neįgaliesiems;

Or. en
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Pakeitimą pateikėRebecca Harms in name of the Greens/Efa Group

Pakeitimas 27
9b dalis (nauja)

9b. mano, kad MVĮ turi būti svarbiausia Europos ekonomikos dalimi ir kad siekiant 
išnaudoti jų potencialą MTP srityje turi būti racionalizuota ES Septintoji pagrindų 
programa, siekiant palengvinti mažesnių mokslinių tyrimų įstaigų dalyvavimą, 
skiriant finansavimą MVĮ ir mažų įmonių bei laboratorijų grupėms;

Or. en

Pakeitimą pateikėDominique Vlasto

pakeitimas 28
10 dalis

10. pabrėžia, kad reikia atvirų naujovių taikymo modelių, kurie būtų ne tokie linijiniai, 
dinamiškesni ir sukurtų pridėtinę vertę įmonėms; primena Komisijai ir valstybėms 
narėms, kad reikia palaikyti platesnį naujovių apibrėžimą, nustatant ir įgyvendinant 
Europos politiką; pabrėžia, kad naujovių diegimas įtraukia ne tik technologinių 
naujovių diegimą įmonėse, kartu stiprinant jų žemo, vidutinio ir aukšto lygio 
technologijų pajėgumus, bet ir jų veiklos ir paslaugų modernizaciją, ypač mažose 
įmonėse ir mikroįmonėse, bei jų modernizaciją dėl socialinių reikmių ir darbo vietų 
kūrimo; be to, mano, kad turi būti atsižvelgta į svarbų šių įmonių vaidinamą 
vaidmenį pritaikant dabartines technologijas;   

Or. fr

Pakeitimą pateikėLambert van Nistelrooij

Pakeitimas 29
10 dalis

10. pabrėžia, kad reikia “atvirų naujovių” modelių, kuriuose MVĮ ir pramonė diegia 
naujoves bendradarbiaudamos ir su valstybės parama; tokie modeliai būtų ne tokie 
linijiniai, dinamiškesni ir (išbraukta) sukurtų pridėtinę vertę įmonėms;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Pakeitimas 30
12 dalis

12. pabrėžia naudotojui palankaus Bendrijos patento ir glaudesnių ryšių su Europos, JAV 
ir Japonijos ir kitų šalių patentų sistemomis poreikį siekiant geriau apsaugoti Europos 
įmones ir idėjas, ypač skatinant juos naudoti MVĮ;;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 31
13 dalis

13. palankiai vertina ES patekimo į rinką strategijos tikslus ir ragina ES dėti daugiau 
pastangų, kad MVĮ bendrija būtų skatinama naudotis jos duomenų baze ir kad ji būtų 
nuolat atnaujinama; rekomenduoja valstybėms narėms, regioninėms ir vietos 
institucijoms įsteigti viešus „vienos stotelės informacinius langelius“ ir skatinti 
naudoti vyriausybinių paslaugų internetines funkcijas (e. valdžia);

Or. en

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 32
14 a dalis (nauja)

14 a. ragina Komisiją ir valstybes nares, kai yra galimybė, taikyti principą „pirmiausia 
pagalvok apie mažiausias“, kurio pagrindu veikia Europos mažų įmonių chartija, 
siekiant suteikti galimybes mikroįmonėms ir namudiniams amatams, ypač siekiant 
realizuoti jų augimo ir plėtros potencialą ne tik vietos lygio, bet ir eksporto rinkose;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 33
14 a dalis (nauja)

14a. ragina Komisiją reformuoti ir padidinti dabartinį EIC tinklą, įtraukiant įvairias 
verslo paramos agentūras, veikiančias valstybių narių tinkluose, kurios gali teikti 
visapusiškas ir patikimas paslaugas MVĮ;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Greens/Efa frakcijų vardu

Pakeitimas 34
15 a dalis (nauja)

15a. pabrėžia būtinybę itin padėti moterims verslininkėms pasinaudoti finansavimo 
galimybe ir patekti į verslo tinklus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Pakeitimas 35
19 dalis

19. ragina valstybes nares suaktyvinti Europos verslą šiais būdais: mažinti biurokratiją, 
gerinti reglamentavimo kokybę, mažinti administravimo naštą, daugiau MVĮ įtraukti į 
konsultavimosi procesą ir įmonių naudai paprastinti mokesčių įstatymų laikymosi 
procedūras ir racionalizuoti administracinius procesus bei socialinės apsaugos 
programas, skirtas darbuotojams ir darbdaviams;;

Or. es

Pakeitimą pateikėRebecca Harms Greens/Efa frakcijos vardu

Pakeitimas 36
19 a dalis (nauja)

19a. mano, kad ekologines naujoves galima stimuliuoti naudojant viešųjų biudžetų 
perkamąjį pajėgumą, kadangi viešųjų pirkimų „ekologiškumo didinimas“ galėtų 
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padėti sukurti pakankamą pajėgumą tiek, kad aplinkosaugai palankios įmonės 
galėtų įeiti į rinką didesniu mastu, kuris duotų naudos Europos MVĮ, kurios yra 
labai aktyvios šiame sektoriuje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas37
20 dalis

20. skatina valstybes nares apsvarstyti ir taikyti atitinkamas iniciatyvas, pagal kurias būtų 
skiriama daugiau paramos siekiant, kad padidėtų šiuo metu pernelyg mažas veiklą 
pradedančių įmonių skaičius; pabrėžia, kad verslo perdavimas yra labai svarbus 
siekiant išlaikyti darbo vietas ir kapitalą; džiaugiasi nauju komunikatu dėl įmonių 
perkėlimo: „Lisabonos Bendrijos augimo ir užimtumo programos įgyvendinimas: 
Verslo perdavimas – sėkmingai tęsti naujai pradėjus“, kuris siejasi su tikslu 
sumažinti su verslininkyste susijusią riziką, pažymi, kad sėkmingi verslo perdavimai 
yra vis svarbesni dėl didėjančio gyventojų amžiaus, kuris reiškia, kad daugiau kaip 
trečdalis Europos verslininkų pasitrauks per dešimties metų laikotarpį; todėl ragina 
valstybes nares tiek pat politinio dėmesio skirti ir verslą pradedančioms įmonėms, ir 
verslo perdavimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera, Iles Braghetto

Pakeitimas 38
20 dalis

20. skatina valstybes nares apsvarstyti ir taikyti atitinkamas iniciatyvas, pagal kurias būtų 
skiriama daugiau paramos siekiant, kad padidėtų šiuo metu pernelyg mažas veiklą 
pradedančių įmonių skaičius, ir pateikti specialius pagalbos planus, kurie paskatintų 
augimą darbo ir darbo vietų požiūriu; pabrėžia, kad verslo perdavimas yra labai 
svarbus siekiant išlaikyti darbo vietas ir kapitalą, todėl ragina valstybes nares tiek pat 
politinio dėmesio skirti ir verslą pradedančioms įmonėms, ir verslo perdavimui;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 39
20 dalis

20. skatina valstybes nares apsvarstyti ir taikyti atitinkamas iniciatyvas, pagal kurias būtų 
skiriama daugiau paramos siekiant, kad padidėtų šiuo metu pernelyg mažas veiklą 
pradedančių įmonių skaičius; pabrėžia, kad verslo perdavimas yra labai svarbus 
siekiant išlaikyti darbo vietas ir kapitalą, todėl ragina valstybes nares tiek pat politinio 
dėmesio skirti ir verslą pradedančioms įmonėms, ir verslo perdavimui, kartu su laiko 
grafiku įvedant praktines priemones nacionalinei Lisabonos strategijos politikai 
įgyvendinti ;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Greens/Efa frakcijos vardu

Pakeitimas 40
20 a dalis (nauja)

20a. pabrėžia išsidėsčiusių aplink technologijos parkus, viešąsias laboratorijas arba 
universitetus MVĮ svarbą; jos sukuria dinamišką aplinką Europoje, leidžiančią 
panaudoti mokslo žinias ir sukurti žiniomis grindžiamas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 41
21 dalis

21. siūlo tam tikras priemones, pvz., numatyti mokesčių lengvatas ir mažesnes paskolų 
palūkanas, pradedantiesiems naują verslą ir trumpinti verslo įsteigimo laiką bei 
mažinti steigimosi išlaidas; siūlo remti atitinkamas priemones, pvz., mokesčių 
lengvatas ir lankstų įmonių teisės taikymą, siekiant palengvinti pratęsti įmonių 
darbą, o ypač perduodant įmones trečiosioms šalims arba darbuotojams;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto

Pakeitimas 42
21 a dalis (nauja)

21α. dar kartą patvirtina savo abejones, liečiančias peržiūros ataskaitų įtraukimą į 
Europos mažųjų įmonių chartiją Lisabonos valdymo ciklo procese, ir mano, kad 
šios ataskaitos nepadarė politikos, kuri teikia mažosioms įmonėms naudą, 
suprantamesnės ar aiškesnės; pabrėžia, kad skirtingų valstybių narių nacionalinėse 
reformų programose (NRP) nevienodai atsispindi prioritetais, kurį Komisija siekia 
suteikti naudingoms MVĮ politikos sritims; pabrėžia atstovaujančių MVĮ 
tarpininkavimo organizacijų kaip privilegijuotų partnerių svarbą stebint progresą ir 
ragina Komisiją bei valstybes nares plačiau ir labiau įtraukti šias organizacijas 
nustatant palankią MVĮ politiką, ypač formuojant NRP;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

pakeitimas43
21 a dalis (nauja)

21α. Ragina Komisiją skatinti priemones, leidžiančias palengvinti įmonių perdavimą 
Europos lygmeniu, pvz., sukurti Europos potencialių pardavėjų ir pirkėjų duomenų 
bazę, sukurti Europos platformą, skirtą informacijos surinkimo koordinavimui, 
keistis valstybių narių patirtimi bei sėkmingais praktiniais pavyzdžiais ir palengvinti 
tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat šiuo klausimu organizuoti Europos 
seminarus ir forumus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 44
21 a dalis (nauja)

21a. Ragina Komisiją skatinti pažangiosios praktikos pavyzdžių mainus tarp valstybių 
narių, steigiant įmonių „grupes“ ir ieškant, kaip pagerinti ryšius tarp įmonių ir 
universitetų, turinčių didelę vertę skatinant naujoves ir kuriant įmones;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Greens/Efa frakcijos vardu

Pakeitimas 45
23 dalis

23. ragina valstybes priimti su naujovėmis susijusius politikos sprendimus, siekiant 
kompensuoti ne tik visuomenės senėjimą, bet ir gimimų skaičių (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 46
25 a dalis (nauja)

25a. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad ne su atlyginimu susijusios išlaidos 
yra pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduria individualios įmonės samdydamos 
papildomus darbuotojus; ragina Komisiją ir valstybes nares proporcingumo ir 
lankstumo principus, kai svarstoma ES užimtumo teisės aktai, atkreipiant dėmesį į 
faktą, kad Europa išgyveną aukštą nedarbo lygį, ypač jaunimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas47
27 a dalis (nauja)

27a. ragina valstybes nares skatinti VPP kaip tinkamiausią modelį, leidžiantį teikti verslo 
paslaugas MVĮ, įskaitant rizikos kapitalo fondų kūrimą, ir taip pasiekti pakankamo 
lygio efektą, siekiant labiau įtraukti privatų sektorių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 48
28 dalis

28. ragina valstybes nares gerinti MVĮ galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes 
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esama padėtis labai stabdo augimą; primena Komisijai ir valstybėms narėms apie 
retkarčiais pasitaikančius iškreiptus viešųjų pirkimų direktyvos rezultatus, kurie, 
pvz., leido kai kuriems viešųjų pirkimo sutarčių laimėtojams prašyti mokesčių ir 
būsimų tiekėjų savo konkursų paraiškoms apdoroti; pažymi, kad tokie mokesčiai 
gali būti nepakeliami mažoms įmonėms ir, ragina Komisiją apsvarstyti šį klausimą, 
kai vėliau šiais metais bus ruošiamas jos direktyvinis dokumentas dėl peržiūrėtų 
viešųjų pirkimų direktyvų įgyvendinimo;    

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 49
29 dalis

29. ragina naudotis fiskalinėmis paskatomis, siekiant skatinti investicijas į rizikos kapitalą,
naudoti išteklius, kuriais galima pasinaudoti per Europos investicijų fondą ir 
struktūrinius fondus, kurie prisidėtų kuriant vietinio rizikos kapitalo investicijų 
pagrindą;

Or. en

Pakeitimą pateikėPaul Rübig

Pakeitimas50
31 dalis

31. ragina visas valstybes nares atkreipti ypatingą dėmesį į jų NRP numatytas MVĮ 
skirtas priemones. Sėkmė priklausys MVĮ verslo organizacijų plataus įtraukimo ir 
konsultacijų su jomis, siekiant užtikrinti priemonių veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas51
31 a dalis (nauja)

31a. apgailestauja, kad atsisakoma konkrečių skaičių, kurie buvo naudojami pateikiant 
ataskaitą dėl Europos mažųjų įmonių chartijos, ir ragina Komisiją pasiūlyti 
galimybę valstybėms narėms ruošiant metines NRP ataskaitas rengti dvišalius 
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susitikimus (įskaitant suinteresuotas šalis) dėl konkrečių MVĮ priemonių 
įgyvendinimo eigos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 52
31 a dalis (nauja)

31a. pažymi Komisijos poziciją, kuri išdėstyta sanglaudos politikos strateginėse gairėse, 
kad didžioji 308 milijardų eurų sanglaudos politikos biudžeto (2007–2013 m.) dalis 
turėtų būti išleidžiama sudarančioms regioninės plėtros pagrindą naujovėms, 
verslumui ir žinių ekonomikos augimui;

Or. en


