
AD\911775LT.doc PE491.276v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Biudžeto komitetas

2011/0394(COD)

18.9.2012

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programa
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

Nuomonės referentas: Paul Rübig



PE491.276v02-00 2/12 AD\911775LT.doc

LT

PA_Legam



AD\911775LT.doc 3/12 PE491.276v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos MVĮ įrodė esančios pagrindinė ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo bei darbo 
vietų kokybės gerinimo Sąjungoje varomoji jėga. Jos yra strategijos „Europa 2020“ centre ir 
liks reikalingos siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų. Tai ypač svarbu 
dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis: MVĮ gali išvesti iš tebevykstančios ekonomikos ir 
nedarbo krizės. 2002 m. – 2010 m. laikotarpiu MVĮ sukūrė 85 % visų naujų darbo vietų ES.

Tam, kad įgyvendintų šiuos plataus užmojo uždavinius, Europos MVĮ reikia ES pagalbos –
tiek politinės, tiek finansinės. ES šiuo metu atsakinga už rinkos ir politikos trūkumų, kurie 
gerokai sumažino MVĮ konkurencingumą, pašalinimą ir už tai, kad būtų sudarytos sąlygos 
išnaudoti MVĮ augimo potencialą. Tai apima biurokratijos ir administracinės naštos 
mažinimą, MVĮ prieigos prie finansų ir rinkų gerinimą. Komisija pristatė Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą (angl. COSME) kitos 2014–
2020 m. DFP kontekste, siekdama išspręsti šias problemas gerinant pagrindines ES verslo 
sąlygas ir skatinant verslumą. 

COSME programai pasiūlyta iš viso skirti 2,5 mlrd. EUR. Nuomonės referentas norėtų 
pabrėžti, kad sunkiose derybose dėl kitos DFP, net jei asignavimai būtų apriboti, finansavimo 
mažinimas programoms, kurios skatina konkurencingumą ir užimtumą Europoje, pvz.,
COSME, negalės būti pateisinamas. Iš tikrųjų, nuomonės referento manymu, neįmanoma 
įsivaizduoti, kad finansinis paketas COSME programai galėtų būti realiomis kainomis 
mažesnis už dabartinius asignavimus Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai 
(KIP). Be to, siekiant užtikrinti, kad būtų skirta kuo daugiau išteklių šiai sričiai, nuomonės 
referentas palaiko pasiūlymą, kad šiai programai taip pat galėtų būti skiriama išteklių iš 
baudų, kurias Komisija skirtų įmonėms, nesilaikančioms ES konkurencijos teisės. 

Naujojoje programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama jauniems verslininkams. 
Nuomonės referentas siūlo programą „Erasmus jauniems verslininkams“ integruoti į COSME 
programą kaip atskirą veiklą. Ši programa, kurią Europos Parlamentas pradžioje pasiūlė kaip 
parengiamuosius veiksmus, buvo sėkmingai įgyvendinama keletą pastarųjų metų, ji suteikė 
galimybę jauniems verslininkams mokytis, kaupti patirtį ir susipažinti su gerąja praktika
kitose valstybėse narėse. Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams“, kaip aiškiai 
sėkminga veikla, turi užimti išskirtinę vietą naujoje programoje, jos tikslas – ugdyti jaunimo 
verslumo įgūdžius ir dvasią.

Kalbant apie COSME programoje nustatytų finansinių priemonių grįžtamąsias lėšas, 
nuomonės referentas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui, kad įplaukos ir grąžinamos 
sumos pagal konkrečią finansinę priemonę būtų priskiriamos tai finansinei priemonei. Jis 
mano, kad šių priemonių didinamasis poveikis gali užtikrinti MVĮ perspektyvesnę ir tvaresnę 
ateitį.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto nurodytas 
finansinis paketas yra tik orientyras 
teisėkūros institucijai ir jis negali būti 
galutinai nustatytas, kol nebus pasiektas 
susitarimas dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai1; pakartoja, kad, 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir 
Lisabonos sutartyje numatytas naujas 
užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius, reikia kitoje DFP skirti 
pakankamai papildomų išteklių; ragina 
Tarybą, jei ji nepritaria šiam požiūriui, 
aiškiai nurodyti, kurių jos politinių 
prioritetų arba projektų būtų galima 
visiškai atsisakyti, nepaisant įrodytos jų 
pridėtinės vertės Europai; atkreipia 
dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP 
išteklius 5 proc., palyginti su 2013 m. 
lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti 
siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų ir įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą;
_______________
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1 Priimti tekstai, P6_TA(2011)0266.

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. patvirtina savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijos poziciją, kad kitoje DFP, 
didesnė parama turėtų būti skiriama 
visoms programoms ir priemonėms, kurių 
tikslas – puoselėti MVĮ, ypač šiai 
programai ir Smulkiojo verslo aktui;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) ES ir valstybių narių išlaidas įmonių 
ir MVĮ konkurencingumui skatinti 
reikėtų geriau koordinuoti, kad būtų 
galima užtikrinti papildomumą, didesnį 
efektyvumą ir pastebimumą, taip pat kad 
būtų galima pasiekti geresnės biudžeto 
išlaidų sąveiką. Finansinis paketas 
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programai (COSME programai) neturėtų 
būti realiomis kainomis mažesnis už 
asignavimus, skirtus Konkurencingumo ir 
inovacijų programai (KIP programai);

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) sumos, gautos iš baudų, kurias 
Komisija skiria įmonėms, nesilaikančioms 
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ES konkurencijos teisės, turėtų būti 
skirtos Programai šalia numatyto 
finansinio paketo;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Programa visų pirma turėtų būti skirta 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžties. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas labai mažoms, su amatais 
susijusioms ir socialinėms įmonėms. 
Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
konkrečioms jaunų, naujų bei galingų
verslininkų ir verslininkių, taip pat tam 
tikrų tikslinių grupių, kaip antai migrantų ir 
verslininkų, priklausančių socialiai 
remtinoms bei pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgalių asmenų, savybėms ir 
poreikiams. Programa taip pat turėtų būti 
skatinami vyresni piliečiai tapti ir išlikti 
verslininkais ir skatinama verslininkams 
suteikti dar vieną galimybę;

(11) Programa visų pirma turėtų būti skirta 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžties. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas labai mažoms, su amatais 
susijusioms ir socialinėms įmonėms. 
Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
konkrečioms jaunų, naujų bei galimų
verslininkų ir verslininkių, savarankiškai 
dirbančių asmenų, taip pat tam tikrų 
tikslinių grupių, kaip antai migrantų ir 
verslininkų, priklausančių socialiai 
nepalankioje padėtyje esančioms bei 
pažeidžiamoms grupėms, pvz., neįgalių 
asmenų, savybėms ir poreikiams. Programa 
taip pat turėtų būti skatinami vyresni 
piliečiai tapti ir išlikti verslininkais ir 
skatinama verslininkams suteikti dar vieną 
galimybę. Specialus dėmesys turėtų būti 
skiriamas jauniems verslininkams, ypač 
pagal nustatytą programą „Erasmus
jauniems verslininkams“;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) daugelis Sąjungos konkurencingumo 
problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais 
gauti finansavimą, nes joms sunku įrodyti 
kreditingumą ir gauti rizikos kapitalo. Tai 

(12) daugelis Sąjungos konkurencingumo 
problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais 
gauti finansavimą, nes joms sunku įrodyti 
kreditingumą ir gauti rizikos kapitalo. Tai 
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turi neigiamos įtakos naujų įmonių lygiui 
bei kokybei ir įmonių augimui. Siūlomų 
finansinių priemonių papildoma nauda 
Sąjungai inter alia susijusi su bendrosios 
rizikos kapitalo rinkos stiprinimu ir visos 
Europos MVĮ finansų rinkos plėtojimu;
Sąjungos veiksmais turėtų būti papildomos 
MVĮ taikomos valstybių narių finansinės 
priemonės. Subjektai, kuriems patikėtas 
veiksmų įgyvendinimas, turėtų užtikrinti 
papildomumą ir vengti dvigubo 
finansavimo ES lėšomis;

turi neigiamos įtakos naujų įmonių lygiui 
bei kokybei ir įmonių augimui, taip pat 
jaunųjų verslininkų pasiruošimui perimti 
perspektyvias įmones perdavimo arba 
paveldėjimo atveju. 2007–2013 m. įdiegtos 
ES finansinės priemonės, visų pirma MVĮ 
garantijų priemonė, suteikė papildomos 
naudos; nuo finansų krizės pradžios 
2008 m. jomis pasinaudojo bent 120 000 
MVĮ, be to, jos padėjo išsaugoti 851 000 
darbo vietų. Siūlomų finansinių priemonių
didesnė papildoma nauda Sąjungai, inter 
alia, susijusi su bendrosios rizikos kapitalo 
rinkos stiprinimu ir visos Europos MVĮ 
finansų rinkos plėtojimu. Sąjungos 
veiksmais turėtų būti papildomos MVĮ 
taikomos valstybių narių finansinės 
priemonės, o valstybės narės turėtų 
visomis išgalėmis stengtis viešinti tas 
priemones savo teritorijose ir padidinti 
galimybes jomis naudotis. Subjektai, 
kuriems patikėtas veiksmų įgyvendinimas, 
turėtų užtikrinti papildomumą ir vengti 
dvigubo finansavimo ES lėšomis;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) svarbu kuo labiau padidinti 
Programos poveikį telkiant, kaupiant ir 
kuo veiksmingiau naudojant viešuosius ir 
privačiuosius finansinius išteklius;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) įgyvendinant Programą turėtų būti
užtikrintas kuo didesnis su Sąjungos 
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biudžetu susijusių naujoviškų finansinių 
priemonių ir mechanizmų skaidrumas, 
atskaitomybė ir demokratinė priežiūra, 
ypač jų indėlio (numatomo ir realaus) 
siekiant Sąjungos tikslų požiūriu;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) svarbu užtikrinti patikimą 
Programos finansų valdymą ir kiek 
galima veiksmingesnį ir vartotojui 
patogiausią jos įgyvendinimą, kartu 
užtikrinant teisinį tikrumą ir programos 
prieinamumą visiems dalyviams;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Programos įgyvendinimas turėtų 
būti stebimas kasmet, naudojant 
pagrindinius rodiklius, padedančius 
įvertinti rezultatus ir daromą poveikį. Šie 
rodikliai, įskaitant atitinkamas bazines 
vertes, turėtų būti minimalus programos 
tikslų įgyvendinimo masto vertinimo 
pagrindas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sukuriama 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 

Sukuriama 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 
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veiksmų, kuriais siekiama didinti įmonių 
konkurencingumą, programa, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) (toliau –
programa).

veiksmų, kuriais siekiama didinti įmonių 
konkurencingumą, programa, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
labai mažoms, mažosioms, amatų ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) (toliau –
programa).

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
 2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) naujai įsteigtų ir jau veikiančių MVĮ 
skaičiaus skirtumą;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinti verslumą, įskaitant tam tikrų 
tikslinių grupių;

b) skatinti verslumą, įskaitant tam tikrų 
tikslinių grupių, ypač jaunų verslininkų;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
 4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo finansinis 
paketas – 2,522 mlrd. EUR, iš kurių apie
1,4 mlrd. EUR skiriama finansinėms 
priemonėms.

1. Pagal ... m. ... ... d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punktą 
viso programos įgyvendinimo laikotarpio
finansinis paketas sudaro ... proc. 
viršutinės bendros 2014–2020 m. DFP 
ribos, iš šių asignavimų apie 60 proc. 
skiriama finansinėms priemonėms. Ši 
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suma yra svarbiausia nuoroda biudžeto 
valdymo institucijai vykdant metinę 
biudžeto sudarymo procedūrą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
 4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyta finansinėms 
priemonėms skiriamų asignavimų suma 
yra orientacinė, ji nedaro poveikio 
biudžeto valdymo institucijos 
įgaliojimams. Ši suma gali būti didinama 
arba mažinama per metinę biudžeto 
sudarymo procedūrą, atsižvelgiant į 
įvairių II priede nurodytų finansinių 
priemonių įgyvendinimo rezultatus.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatomi veiksmai „Erasmus jauniems 
verslininkams“, kurių tikslas – plėtoti 
verslumo įgūdžius ir mąstyseną;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali remti valstybių narių 
priemones, kuriomis ugdomas visų pirma
galimų ir naujų verslininkų verslumas, 
verslumo įgūdžiai ir požiūris.

3. Komisija gali remti valstybių narių 
priemones, kuriomis ugdomas verslumas, 
verslumo įgūdžiai, mąstysena ir požiūris, 
ypač švietimo ir mokymo srityse ir tarp 
galimų ir naujų verslininkų .
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
 14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[naujojo finansinio reglamento] 
18 straipsnio 4 dalį pajamos ir grąžinamos 
sumos pagal vieną finansinę priemonę 
priskiriamos tai finansinei priemonei. 
Finansinių priemonių, jau sukurtų pagal 
daugiametę finansinę programą 2007–
2013 m. laikotarpiu, pajamos ir grąžinamos 
sumos iš tuo laikotarpiu pradėtų operacijų 
priskiriami 2014–2020 m. laikotarpio 
finansinei priemonei.

4. Pagal Reglamento (ES) Nr. XXXX/2012 
[naujojo finansinio reglamento] 
18 straipsnio 3 dalies h punktą pajamos ir 
grąžinamos sumos pagal vieną finansinę 
priemonę priskiriamos tai finansinei 
priemonei. Finansinių priemonių, jau 
sukurtų pagal daugiametę finansinę 
programą 2007–2013 m. laikotarpiu, 
pajamos ir grąžinamos sumos iš tuo 
laikotarpiu pradėtų operacijų priskiriami 
2014–2020 m. laikotarpio finansinei 
priemonei.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo skirsnio „Paskolų garantijų priemonė“ 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paskolų garantijų priemonę, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
sudaro 150 000 EUR paskolų, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Paskolų 
garantijų priemonė parengiama taip, kad 
remiamų inovacinių MVĮ ataskaitas būtų 
galima teikti pagal suteiktų paskolų skaičių 
ir dydį.

3. Paskolų garantijų priemonę, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
sudaro 250 000 EUR paskolų, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Verslo 
perdavimo finansavimo atveju, paskolos 
suma galėtų padidėti iki 1 000 000 EUR.
Paskolų garantijų priemonė parengiama 
taip, kad naujų įmonių, perduotų įmonių, 
veiklą išplėtusių įmonių ir remiamų 
inovacinių MVĮ ataskaitas būtų galima 
teikti atskirai pagal suteiktų paskolų 
skaičių ir dydį.
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Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, 
Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. 
Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, George Lyon, 
Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, 
Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Luigi Berlinguer


