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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlytą 2014–2020 m. įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą (COSME), kuria siekiama didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir tvarumą ir prisidėti siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslo. Nuomonės referentė mano, kad dėmesys joje turėtų būti skiriamas ES įmonių, ypač 
MVĮ, konkurencingumo ir augimo skatinimui. Pagal ją turėtų būti siekiama sudaryti 
palankesnes sąlygas gauti finansavimą ir skatinti verslumą, įskaitant tam tikrų tikslinių 
grupių, pvz., jaunimo ir moterų, verslumą. Kitas esminis tikslas – palengvinti prieigą prie 
rinkų, ypač Sąjungos (taip pat ir pasaulio) rinkų.

Nuomonės referentė mano, kad savisamda ir verslo plėtojimas yra svarbūs augimo ir darbo 
vietų kūrimo šaltiniai ES mastu. Taigi, reikia pagerinti sąlygas įmonėms, ypač MVĮ, ir 
piliečiams, kurie nori steigti įmones. Rengdama šią nuomonę, referentė sutelkė dėmesį į 
kelias pagrindines sritis, kurios galėtų padėti siekiant šio tikslo:

 skatinti perimti naujus konkurencingus verslo modelius ir MVĮ bendradarbiavimą 
naujose vertės grandinėse ir naujose rinkose;

 pagerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą veiklos plėtros ir pradžios etapu;

 sumažinti ir supaprastinti daug laiko iš MVĮ atimančias kliūtis;

 aktyviau propaguoti programą COSME ir skleisti informaciją apie lėšas, skirtas MVĮ, 
kad pastarosios žinotų apie finansines galimybes, kuriomis jos gali pasinaudoti;

 finansuoti Europos įmonių tinklą, visų pirma siekiant nustatyti ES programas, dėl 
kurių galėtų padidėti įmonių konkurencingumas ir augimas bendrojoje rinkoje;

 remti MVĮ teikiant konsultacijas ir informaciją tokiais klausimais, kaip antai: 
patekimo į rinką kliūtys, verslo galimybės, standartai ir intelektinės nuosavybės teisės 
prioritetinėse trečiosiose šalyse;

 skatinti teikti informaciją apie skaitmenines paslaugas;

 siekiant užtikrinti, kad bankai naudotų lėšas ir garantijas tam, kad būtų teikiama 
daugiau paskolų MVĮ, turėtų būti taikoma stebėsenos sistema.

Nuomonės referentė mano, kad Europos Sąjunga neturi dubliuoti priemonių, kurias jau taiko 
valstybės narės. Taigi nuomonės referentė nekantriai laukia bendros padėties tyrimo, kurį šiuo 
metu atlieka Komisija, rezultatų. Svarbiausia, kad programa COSME duotų papildomos 
naudos ir kad šiai programai išleisti pinigai būtų skirti augimą skatinančioms priemonėms.

Kalbant apie paramos priemones ir supaprastinamą, nuomonės referentė pabrėžia, koks 
vertingas yra pažangus reglamentavimas, įskaitant esamų teisės aktų tinkamumo patikrą ir 
Sąjungos priemonių, ypač svarbių įmonių konkurencingumui ir augimui, poveikio vertinimą.
Siekiant suteikti įmonėms daugiau laisvės ir, jei reikia, skatinti augimą, teisės aktai turėtų būti 
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supaprastinti ar panaikinti, o našta MVĮ būsimuose teisės aktuose turėtų būti kiek įmanoma 
sumažinta.

Nuomonės referentė pritaria Komisijos požiūriui, kad ES teisės aktai neturėtų būti taikomi 
labai mažoms įmonėms, nebent tai būtų pagrįsta. Siekiant sumažinti naštą, būtina skatinti 
naudoti MVĮ tyrimus ir konkurencingumo patikrinimo testus, kuriuos galėtų atlikti ir 
valstybės narės.

Dėl turizmo, nuomonės referentė abejoja, ar šį sektorių reikia išskirti, jei neišskiriami kiti 
sektoriai, pvz., augimui ypač svarbūs viešųjų pirkimų ir paslaugų sektoriai. Nuomonės 
referentė mano, kad norint stebėti, ar deramai siekiama programos tikslų, būtina atlikti 
Programos vertinimą, įskaitant poveikį darbo vietų kūrimui ir augimui.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2010 m. kovo mėn. Komisija priėmė 
komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ 
(toliau strategija „Europa 2020“). 2010 m. 
birželio mėn. jį patvirtino Europos Vadovų 
Taryba. Strategija „Europa 2020“ yra 
atsakas į ekonomikos krizę, ja siekiama 
parengti Europą kitam dešimtmečiui. Joje 
nustatyti penki plataus užmojo klimato ir 
energijos, užimtumo, inovacijų, švietimo ir 
socialinės įtraukties tikslai, kurie turi būti 
įgyvendinti iki 2020 m., ir pagrindiniai 
augimo skatinimo veiksniai, kad Europa 
taptų dinamiškesnė ir konkurencingesnė. 
Joje taip pat pabrėžiama, kad svarbu 
padidinti Europos ekonomikos augimą ir 
užtikrinti aukštą užimtumo lygį, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių, 
klimato kaitos neskatinančių, išteklius ir 
energiją tausojančių technologijų 
ekonomiką ir socialinę sanglaudą;

(1) 2010 m. kovo mėn. Komisija priėmė 
komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ 
(toliau – strategija „Europa 2020“). 
2010 m. birželio mėn. jį patvirtino Europos 
Vadovų Taryba. Strategija „Europa 2020“ 
yra atsakas į ekonomikos krizę, ja siekiama 
parengti Europą kitam dešimtmečiui. Joje 
nustatyti penki plataus užmojo klimato ir 
energijos, užimtumo, inovacijų, švietimo ir 
socialinės įtraukties tikslai, kurie turi būti 
įgyvendinti iki 2020 m., ir pagrindiniai 
augimo skatinimo veiksniai, kad Europa 
taptų dinamiškesnė ir konkurencingesnė. 
Joje taip pat pabrėžiama, kad svarbu 
padidinti Europos ekonomikos augimą ir 
užtikrinti aukštą užimtumo lygį, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių, 
klimato kaitos neskatinančių, išteklius ir 
energiją tausojančių technologijų 
ekonomiką ir socialinę sanglaudą, pvz., per 
MVĮ, kurios atlieka svarbų vaidmenį 
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siekiant šių tikslų;

Pagrindimas

Svarbų MVĮ vaidmenį siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų parodo tai, kad MVĮ minimos 
šešiose ir septynių šios strategijos pavyzdinių iniciatyvų. Todėl MVĮ svarbą reikėtų pabrėžti 
programos apraše.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kad įmonėms tektų svarbiausias 
vaidmuo užtikrinant Europos ekonomikos 
augimą, 2010 m. spalio mėn. Komisija 
priėmė komunikatą „Integruota 
globalizacijos eros pramonės politika. 
Didžiausias dėmesys – konkurencingumui 
ir tvarumui“12, kurį 2010 m. gruodžio mėn. 
savo išvadose patvirtino Europos Vadovų 
Taryba. Tai yra strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva. Komunikate 
išdėstyta strategija, kuria siekiama skatinti 
augimą ir darbo vietų kūrimą išlaikant ir 
remiant tvirtą, įvairų ir konkurencingą 
Europos pramonės pagrindą, visų pirma 
gerinant pagrindines įmonių sąlygas, ir 
stiprinant kelis bendrosios rinkos aspektus, 
įskaitant su verslu susijusias paslaugas;

(2) kad įmonėms tektų svarbiausias 
vaidmuo užtikrinant Europos ekonomikos 
augimą – o tai yra svarbiausias 
prioritetas,– 2010 m. spalio mėn. Komisija 
priėmė komunikatą „Integruota 
globalizacijos eros pramonės politika. 
Didžiausias dėmesys – konkurencingumui 
ir tvarumui“, kurį 2010 m. gruodžio mėn. 
savo išvadose patvirtino Europos Vadovų 
Taryba. Tai yra strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva. Komunikate 
išdėstyta strategija, kuria siekiama skatinti 
augimą ir darbo vietų kūrimą išlaikant ir 
remiant tvirtą, įvairų ir konkurencingą 
Europos pramonės pagrindą, visų pirma 
gerinant pagrindines įmonių sąlygas, ir 
stiprinant kelis bendrosios rinkos aspektus, 
įskaitant su verslu susijusias paslaugas;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) bendrosios rinkos spragos, 
susiskaidymas ir nereikalinga 
biurokratinė našta trukdo piliečiams, 
vartotojams ir įmonėms, visų pirma MVĮ, 
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pasinaudoti visais šios rinkos teikiamais 
privalumais. Pavyzdžiui, daugelis MVĮ 
susiduria su nuolatiniais sunkumais 
mėgindamos prekiauti tarpvalstybiniu 
mastu. Todėl itin svarbu, kad Komisija, 
Europos Parlamentas ir valstybės narės 
imtųsi suderintų veiksmų, kuriais siektų 
pašalinti su įgyvendinimu, teisėkūra ir
informavimu susijusius trūkumus. 
Laikydamosi proporcingumo principo, 
Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų 
bendradarbiauti, kad MVĮ sumažintų 
pernelyg didelę administracinę, finansinę 
ir reglamentavimo naštą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant padėti didinti Sąjungos įmonių, 
visų pirma MVĮ, konkurencingumą ir 
tvarumą, žinių visuomenės pažangą ir 
plėtrą, grindžiamą tvariu ekonomikos 
augimu, reikėtų nustatyti Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą 
(toliau – Programa);

(6) siekiant padėti didinti Sąjungos įmonių, 
visų pirma MVĮ, konkurencingumą ir 
tvarumą, žinių visuomenės pažangą ir 
plėtrą, grindžiamą tvariu ekonomikos 
augimu, reikėtų nustatyti Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą 
(toliau – Programa). Nedubliuojant 
valstybių narių lygmens programų, 
Programa turėtų būti itin lengvai 
prieinama visoms MVĮ, ypač mažosiomos 
ir labai mažoms įmonėms;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sąjungos konkurencingumo politika 
siekiama nustatyti institucines ir politines 
priemones, kuriomis būtų sukurtos tokios 
sąlygos, kuriomis būtų galima užtikrinti 

(8) Sąjungos konkurencingumo politika 
siekiama nustatyti institucines ir politines 
priemones, kuriomis būtų sukurtos tokios 
sąlygos, kuriomis būtų galima užtikrinti 
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tvarų įmonių augimą. Didesnis našumas 
yra pagrindinis tvaraus pajamų augimo 
šaltinis, o didesnės pajamos padeda 
užtikrinti geresnį gyvenimo lygį. 
Konkurencingumas taip pat priklauso nuo 
įmonių gebėjimo visapusiškai išnaudoti 
galimybes, kaip antai Europos bendrąją 
rinką. Tai ypač svarbu MVĮ, kurios sudaro 
99 proc. Sąjungos įmonių, kuriose 
sukuriama dvi iš trijų darbo vietų 
privačiame sektoriuje ir 80 proc. naujų 
darbo vietų ir kurios sukuria daugiau kaip 
pusę bendros Sąjungos įmonių sukuriamos 
pridėtinės vertės. MVĮ yra pagrindinis 
ekonomikos augimo, užimtumo ir 
socialinės integracijos skatinimo veiksnys;

tvarų įmonių steigimą ir augimą. Didesnis 
našumas yra pagrindinis tvaraus pajamų 
augimo šaltinis, o didesnės pajamos padeda 
užtikrinti geresnį gyvenimo lygį. 
Konkurencingumas taip pat priklauso nuo 
įmonių gebėjimo visapusiškai išnaudoti 
galimybes, kaip antai Europos bendrąją 
rinką. Tai ypač svarbu MVĮ, kurios sudaro 
99 proc. Sąjungos įmonių, kuriose 
sukuriama dvi iš trijų darbo vietų 
privačiame sektoriuje ir 80 proc. naujų 
darbo vietų ir kurios sukuria daugiau kaip 
pusę bendros Sąjungos įmonių sukuriamos 
pridėtinės vertės. MVĮ yra pagrindinis 
ekonomikos augimo, užimtumo ir 
socialinės integracijos skatinimo veiksnys;

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 ir su amatais 
susijusioms įmonėms. Dėmesys taip pat 
turėtų būti skiriamas konkrečioms tikslinių 
grupių, pvz., jaunų, naujų bei potencialių
verslininkų ir verslininkių, savybėms. Tam 
tikroms grupėms, kaip antai migrantams 
ir neįgaliems asmenims, reikėtų teikti 
tikslinę informaciją. Programa taip pat 
turėtų būti skatinami vyresni piliečiai tapti 
ir išlikti verslininkais ir skatinama perduoti 
įmonę, įsteigti įmonę atskiriant esamos 
įmonės padalinį ir verslininkams suteikti 
dar vieną galimybę;

Pakeitimas 7
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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 
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;

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

Pagrindimas

Užtikrinant galimybę gauti finansavimą labai svarbu užtikrinti įmonių perdavimo sąlygas. 
Galimybės gauti kapitalo užtikrinimas keičiantis nuosavybės teisėms yra vienas iš pagrindinių 
verslumo politikai keliamų uždavinių.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos įmonių tinklo papildoma 
nauda Europos MVĮ susijusi su „vieno 
langelio“ sistema, skirta verslui remti 
padedant įmonėms didinti jų
konkurencingumą ir ieškoti verslo 
galimybių bendrojoje rinkoje ir už jos ribų.
Metodiką, darbo metodus ir Europos masto 
nuostatas, taikomas verslo paramos 
paslaugoms, galima racionalizuoti tik 
Sąjungos lygmeniu. Visų pirma tinklas 

(13) Europos įmonių tinklas ir toliau turi 
rodyti, kad duoda papildomos naudos
Europos MVĮ, nustatydamas, kurios 
Europos verslo rėmimo programos ir 
paslaugos tinkamos siekiant padidinti 
įmonių konkurencingumą ir ieškoti verslo 
galimybių bendrojoje rinkoje ir už jos ribų. 
Metodiką, darbo metodus ir Europos masto 
nuostatas, taikomas verslo paramos 
paslaugoms, galima racionalizuoti tik 
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padėjo MVĮ rasti bendradarbiavimo ar 
technologijų perdavimo partnerių ir gauti 
patarimų dėl finansavimo šaltinių, 
intelektinės nuosavybės, ekologinių 
inovacijų ir tvarių produktų. Be to, per jį 
buvo teikiami atsiliepimai apie Sąjungos 
teisės aktus ir standartus. Jo ypatingas 
vaidmuo yra ypač svarbus sprendžiant su 
informacijos asimetriškumu susijusias 
problemas ir mažinant su tarpvalstybiniais 
sandoriais susijusias išlaidas;

Sąjungos lygmeniu. Visų pirma tinklas 
padėjo MVĮ rasti bendradarbiavimo ar 
technologijų perdavimo partnerių ir gauti 
patarimų dėl Sąjungos finansavimo 
šaltinių, intelektinės nuosavybės ir 
Sąjungos ekologinių inovacijų ir tvarios 
gamybos skatinimo programų. Be to, per jį 
buvo teikiami atsiliepimai apie Sąjungos 
teisės aktus ir standartus ir per jį MVĮ 
sėkmingai skatinamos dalyvauti ES 
finansavimo programose, pvz., 
Septintojoje bendrojoje programoje. Jo 
unikali patirtis ypač svarbi sprendžiant su 
informacijos asimetriškumu susijusias 
problemas ir mažinant su tarpvalstybiniais 
sandoriais susijusias išlaidas. Jei 
įmanoma, tinklą reikėtų dar labiau 
patobulinti stiprinant ryšius su 
nacionaliniais informacijos centrais ir 
didinant jo reikšmę valstybėse narėse;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) šioje srityje vykdoma veikla galima 
sudaryti vienodas sąlygas MVĮ, kai jos 
planuoja pradėti aktyviai vykdyti veiklą 
kitose nei savo būstinės šalyse. Ši veikla, 
be kita ko, turėtų apimti informavimą apie 
intelektinės nuosavybės teises ir 
techninius standartus;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdamos padidinti Europos įmonių, 
visų pirma MVĮ, konkurencingumą, 

(15) siekdamos padidinti Europos įmonių, 
visų pirma MVĮ, konkurencingumą, 
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valstybės narės ir Komisija turi sukurti 
palankią verslo aplinką. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas MVĮ 
interesams ir sektoriams, kuriuose jos 
veikia aktyviausiai. Būtinos Sąjungos 
lygmens iniciatyvos, kuriomis MVĮ būtų 
sudaromos vienodos sąlygos ir skatinamas 
dalijimasis informacija bei žiniomis 
Europos lygmeniu;

valstybės narės ir Komisija, mažindamos 
teisės aktais užkraunamą naštą, turi 
sukurti palankią verslo aplinką. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas MVĮ 
interesams. Būtinos Sąjungos lygmens 
iniciatyvos, kuriomis MVĮ būtų sudaromos 
vienodos sąlygos, skatinamas dalijimasis 
informacija bei žiniomis Europos lygmeniu 
ir remiamas bendros Sąjungos MVĮ 
politikos plėtojimas teikiant papildomą 
naudą Europai. Skaitmeninės paslaugos 
šioje srityje gali būti ypač ekonomiškai 
efektyvios;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisijai ir valstybėms narėms 
tinkamai įgyvendinant, užtikrinant ir 
stebint alternatyvius vartotojų ginčų 
sprendimo būdus, ginčai būtų 
sprendžiami sparčiau, pigiau, o 
vartotojams ir prekybininkams būtų 
numatoma mažiau biurokratizmo, todėl 
skatina MVĮ aktyviau dalyvauti 
bendrojoje rinkoje ir tapti 
konkurencingesnėmis;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kitas konkurencingumui neigiamos 
įtakos turintis veiksnys yra gana menkas 
ES verslumas. Tik 45 proc. Sąjungos 
piliečių (ir mažiau nei 40 proc. moterų) 
norėtų būti savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, palyginti su 55 proc. Jungtinėse 

(16) kitas konkurencingumui neigiamos 
įtakos turintis veiksnys yra gana menkas 
ES verslumas. Tik 45 proc. Sąjungos 
piliečių (ir mažiau nei 40 proc. moterų) 
norėtų būti savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, palyginti su 55 proc. Jungtinėse 
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Amerikos Valstijose ir 71 proc. Kinijoje. 
Didelės papildomos Europos naudos 
sukuriama demonstraciniu ir 
katalizatoriaus poveikiu, pvz., Europos 
apdovanojimais ir konferencijomis, taip 
pat darnos ir nuoseklumo didinimo 
priemonėmis, pvz., lyginamąja analize ir 
dalijimusi geriausia patirtimi;

Amerikos Valstijose ir 71 proc. Kinijoje. 
Didelės papildomos Europos naudos 
sukuriama demonstraciniu ir 
katalizatoriaus poveikiu, taip pat darnos ir 
nuoseklumo didinimo priemonėmis, pvz., 
lyginamąja analize ir dalijimusi geriausia 
praktika;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) pernelyg didelė administracinė 
našta konkursuose MVĮ dažnai trukdo 
patekti į viešųjų pirkimų rinkas. Komisija 
ir valstybės narės šiuos reikalavimus 
turėtų supaprastinti siekdamos didinti 
konkurencingumą ir MVĮ sudaryti 
vienodas sąlygas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kai kuriems sektoriams sunkumų 
sukelia ir galimybių suteikia pasaulinė 
konkurencija, demografiniai pokyčiai, 
riboti ištekliai ir naujos socialinės 
tendencijos. Pavyzdžiui, kad gautų naudos 
ir panaudotų neišnaudotas dideles
kiekvieno poreikiams pritaikytų produktų 
paklausos galimybes, prisitaikyti turi su 
pasaulinio masto sunkumais 
susiduriantys dizainu grindžiami sektoriai, 
kuriems priklauso daug MVĮ. Kadangi šių 
sunkumų patiria visos šių sektorių 
Sąjungos MVĮ, būtina imtis Europos 
lygmeniu suderintų veiksmų;

(17) daugeliui su pasaulinio masto 
sunkumais susiduriančių sektorių, 
kuriems priklauso daug MVĮ, sunkumų 
sukelia ir galimybių suteikia pasaulinė 
konkurencija, demografiniai pokyčiai, 
gamtinių išteklių, ypač iškastinių išteklių, 
ribotumas ir naujos tendencijos.
Pavyzdžiui, kad gautų naudos iš 
neišnaudotų didelių kiekvieno poreikiams 
pritaikytų produktų paklausos galimybių,
prisitaikyti turi dizainu grindžiami
sektoriai. Dizainu grindžiami vartojimo 
produktai yra svarbus Sąjungos 
ekonomikos sektorius, kurio įmonės iš 
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esmės padeda skatinti augimą ir kurti 
darbo vietas. Kadangi šių sunkumų patiria 
visos šių sektorių Sąjungos MVĮ, būtina 
imtis Sąjungos lygiu suderintų veiksmų, 
siekiant skatinti didesnį augimą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kaip nurodyta 2010 m. birželio 30 d. 
Komisijos komunikate „Turistų 
lankomiausias žemynas – Europa. Nauja 
turizmo politika“, kurį 2010 m. spalio mėn. 
išvadose patvirtino Europos Vadovų 
Taryba, turizmas yra svarbus Sąjungos 
ekonomikos sektorius. Šio sektoriaus 
įmonės iš esmės prisideda prie Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto ir darbo vietų 
kūrimo ir turi daug verslo plėtros 
galimybių, kadangi jame daugiausia veikia 
MVĮ. Lisabonos sutartyje pripažįstama 
turizmo svarba ir nurodoma konkreti 
Sąjungos šioje srityje kompetencija, 
papildanti valstybių narių veiksmus. 
Akivaizdu, kad Sąjungos lygmens 
iniciatyva turizmo sektoriui suteikia 
papildomos naudos, nes teikiama 
informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo 
strategijos ir dalijamasi geriausia 
patirtimi;

(18) kaip nurodyta 2010 m. birželio 30 d. 
Komisijos komunikate „Turistų 
lankomiausias žemynas – Europa. Nauja 
turizmo politika“, kurį 2010 m. spalio mėn. 
išvadose patvirtino Europos Vadovų 
Taryba, turizmas yra svarbus Sąjungos 
ekonomikos sektorius. Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo pabrėžiami 
konkretūs Sąjungos įgaliojimai šioje 
srityje. Šio sektoriaus įmonės iš esmės 
prisideda prie Sąjungos bendrojo vidaus 
produkto ir darbo vietų kūrimo ir turi daug 
verslo plėtros galimybių, kadangi jame, 
kaip ir daugumoje verslo sektorių, 
daugiausia veikia MVĮ. Programoje turėtų 
būti remiamos turizmo sektoriuje 
vykdomos iniciatyvos, kai akivaizdu, kad 
Sąjungos lygmeniu teikiama papildoma 
nauda;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Programoje turėtų būti nurodyti 
tikslai, bendras šiems tikslams įgyvendinti 
skirtas finansinis paketas, įvairių rūšių 

(19) Programoje turėtų būti nurodyti 
tikslai, bendras šiems tikslams įgyvendinti 
skirtas finansinis paketas, įvairių rūšių 
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įgyvendinimo priemonės, stebėsenos, 
vertinimo ir Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos priemonės;

įgyvendinimo priemonės, skaidrios 
stebėsenos, vertinimo ir Sąjungos 
finansinių interesų apsaugos priemonės;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Programa turėtų būti papildytos kitos 
Sąjungos programos, o kiekviena priemonė 
turėtų būti taikoma pagal jai nustatytas 
konkrečias procedūras. Taigi tos pačios 
tinkamos finansuoti išlaidos neturėtų būti 
finansuojamos dvigubai. Siekiant 
papildomos naudos ir didelio Sąjungos 
finansavimo poveikio, reikėtų plėtoti 
glaudžias Programos, kitų Sąjungos 
programų ir struktūrinių fondų sąsajas;

(20) Programa turėtų būti papildytos kitos 
Sąjungos programos, o kiekviena priemonė 
turėtų būti taikoma pagal jai nustatytas 
konkrečias procedūras. Taigi tos pačios 
tinkamos finansuoti išlaidos neturėtų būti 
finansuojamos dvigubai. Siekiant 
papildomos naudos ir didelio Sąjungos 
finansavimo poveikio, reikėtų plėtoti 
glaudžias Programos ir kitų Sąjungos 
programų, pvz., „Horizontas 2020“, ir 
struktūrinių fondų sąsajas;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didinti Sąjungos įmonių, įskaitant 
turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir 
tvarumą;

(a) didinti Sąjungos įmonių, visų pirma 
MVĮ, konkurencingumą ir tvarumą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinti verslumo kultūrą ir MVĮ 
steigimą bei augimą.

(b) skatinti verslumo dvasią ir kultūrą ir 
MVĮ steigimą bei augimą.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pasikeitusią MVĮ tenkančią 
administracinę naštą;

(c) MVĮ tenkančios administracinės ir 
reguliavimo naštos mažinimą;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) MVĮ apyvartos rodiklį. (e) MVĮ steigimą, augimą ir nesėkmių 
sumažėjimą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gerinti pagrindines Sąjungos įmonių, 
įskaitant turizmo sektoriaus įmones, 
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas;

(a) gerinti pagrindines Sąjungos įmonių, 
ypač MVĮ, konkurencingumo, augimo, 
tarptautinimo ir tvarumo sąlygas, įskaitant
paslaugų ir turizmo sektorių, viešųjų 
pirkimų ir naujo verslo sąlygas;

Pakeitimas 23

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, pvz., jaunimo ir moterų;
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos 
forma;

(c) didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos 
forma, ypač rizikos kapitalo forma;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) didinti galimybes patekti į Sąjungos ir
pasaulio rinkas.

(d) didinti galimybes patekti visų pirma į 
Sąjungos, tačiau taip pat į pasaulio rinkas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priemonės, kuriomis siekiama geriau 
rengti, įgyvendinti ir vertinti politines 
priemones, turinčias įtakos įmonių 
konkurencingumui ir tvarumui, įskaitant 
geresnį reagavimą į nelaimes, ir užtikrinti 
atitinkamų infrastruktūrų, pasaulinio lygio 
grupių ir verslo tinklų, pagrindinių sąlygų 
ir tvarių produktų, paslaugų ir procesų 
kūrimą;

(a) priemonės, kuriomis siekiama geriau 
rengti, įgyvendinti ir vertinti politines 
priemones, turinčias įtakos įmonių 
konkurencingumui ir tvarumui, įskaitant 
geresnį reagavimą į nelaimes, ir užtikrinti, 
kad būtų dalijamasi geriausia patirtimi
atitinkamų infrastruktūrų, pasaulinio lygio 
grupių ir verslo tinklų, pagrindinių sąlygų 
ir tvarių produktų, paslaugų ir procesų 
kūrimo skatinimo klausimu;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) parama MVĮ politikos plėtojimui ir 
politikos formuotojų bendradarbiavimui, 
visų pirma siekiant sudaryti sąlygas, kad 
MVĮ galėtų lengviau pasinaudoti 
programomis ir priemonėmis.

(c) parama MVĮ politikos plėtojimui ir 
politikos formuotojų bendradarbiavimui, 
visų pirma siekiant sudaryti sąlygas, kad 
MVĮ galėtų lengviau pasinaudoti 
programomis, priemonėmis ir joms būtų 
sumažinta administracinė ir reguliavimo 
našta.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemonės, kuriomis siekiama remti 
MVĮ galimybę dalyvauti vykdant 
viešuosius pirkimus ir tai daryti, visų 
pirma, teikiant kokybiškesnę informaciją 
ir gaires, susijusias su konkursais ir 
naujomis galimybėmis, kurios teikiamos 
pagal šiuolaikišką ES teisinę sistemą, 
dalijantis geriausia patirtimi ir rengiant 
mokymus bei renginius, kuriuose 
dalyvauja viešųjų pirkimų vykdytojai ir 
MVĮ;

Pagrindimas
Viešosios politikos priemonės turėtų būti pritaikytos prie MVĮ poreikių. Jas rengiant reikėtų 
pasinaudoti geriausios patirties kodeksu, kuriame perkančiosioms institucijoms pateikiamos 
gairės, kaip jos gali taikyti viešųjų pirkimų sistemą, kad MVĮ būtų sudaromos palankios 
sąlygos dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose. Siekiant įgyvendinti Smulkiojo verslo akto 
V principą „pritaikyti valstybės politikos priemones prie MVĮ poreikių: lengvinti MVĮ 
dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose ir tikslingiau taikyti valstybės pagalbos priemones 
MVĮ“, Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programoje (COSME) finansuojamos priemonės, 
kuriomis siekiama remti MVĮ galimybę dalyvauti vykdant viešuosius pirkimus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali remti iniciatyvas, 
kuriomis siekiama pagreitinti 
konkurencingų pramonės sektorių, pagrįstų 
įvairių sektorių veikla srityse, kuriose 
didelę dalį sudaro MVĮ ir sukuriama didelė 
dalis Sąjungos BVP, atsiradimą. Tokiomis 
iniciatyvomis skatinamas naujų rinkų 
plėtojimas ir prekių bei paslaugų teikimas, 
grindžiamas konkurencingiausiais verslo 
modeliais arba pakeistomis vertės 
grandinėmis. Šiomis iniciatyvomis taip pat 
siekiama didinti našumą, veiksmingą 
išteklių vartojimą, tvarumą ir įmonių 
socialinę atsakomybę.

3. Komisija remia iniciatyvas, kuriomis 
siekiama pagreitinti konkurencingų 
pramonės sektorių, pagrįstų įvairių sektorių 
veikla srityse, kuriose didelę dalį sudaro 
MVĮ ir sukuriama didelė dalis Sąjungos 
BVP, atsiradimą. Tokiomis iniciatyvomis 
skatinamas naujų konkurencingų verslo 
modelių naudojimas, MVĮ 
bendradarbiavimas naujose vertės 
grandinėse ir naujų rinkų plėtra, taip pat 
remiami patobulinti produktai bei 
procesai ir lanksčios organizacinės 
struktūros. Šiomis iniciatyvomis taip pat 
gali būti siekiama didinti našumą, 
veiksmingą išteklių vartojimą, tvarumą ir 
įmonių socialinę atsakomybę. Šia veikla 
skatinama sukurti naujus verslo modelius, 
o svarbias naujų produktų ir paslaugų 
idėjas panaudoti komercinei paskirčiai. 
Siekdama šių tikslų, Komisija taip pat gali 
remti konkrečiuose sektoriuje vykdomą 
veiklą tose srityse, kuriose didelę dalį 
sudaro MVĮ ir sukuriama didelė dalis 
Sąjungos BVP, pvz., turizmo sektorius, 
tais atvejais, kai galima pakankamai 
įrodyti papildomą Sąjungos lygmens 
naudą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija padeda skatinti verslumą
gerindama pagrindines sąlygas, turinčias 
įtakos verslumo plėtojimui. Komisija remia 
įmonių plėtrai ir augimui palankią verslo 
aplinką.

1. Komisija padeda skatinti verslumo 
dvasią gerindama pagrindines sąlygas, 
turinčias įtakos verslumo plėtojimui. 
Komisija remia įmonių steigimui, plėtrai, 
perdavimui, augimui ir dar vienos 
galimybės suteikimui palankią verslo 
aplinką.
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Pagrindimas

MVĮ labai paveikia sparčiai pasikeitusios rinkos sąlygos, todėl skirstant lėšas labai svarbu ir 
toliau taikyti lankstumo priemonę.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą jų steigimo ar augimo etapu ir 
kurie papildo valstybių narių nacionalinio 
ir regioninio lygmens MVĮ finansavimo 
priemones. Siekiant užtikrinti 
papildomumą šie veiksmai bus kuo labiau 
suderinti su sanglaudos politikos veiksmais 
ir nacionaliniu lygmeniu. Vykdomais 
veiksmais siekiama skatinti tiek nuosavo 
kapitalo, tiek skolų finansavimo pasiūlą.

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą ir sumažinti bei supaprastinti 
daug laiko iš MVĮ atimančias kliūtis jų 
steigimo ir augimo bei perdavimo etapais, 
nenustatant papildomos administracinės 
ir reguliavimo naštos, ir kurie papildo 
valstybių narių naudojamas MVĮ skirtas 
finansines priemones nacionaliniu ir 
regioniniu lygiu. Siekiant užtikrinti 
papildomumą šie veiksmai bus kuo labiau 
suderinti su sanglaudos politikos veiksmais 
ir nacionaliniu lygmeniu. Vykdomais 
veiksmais siekiama skatinti tiek nuosavo 
kapitalo, tiek skolų finansavimo pasiūlą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama toliau didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir galimybes patekti į 
rinką, Komisija toliau remia Europos 
įmonių tinklą.

1. Siekdama toliau didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir galimybes patekti į 
rinką, Komisija finansuoja Europos 
įmonių tinklą, kad būtų nustatoma, kurios 
programos tinkamos, kad galėtų padėti 
padidinti įmonių konkurencingumą ir 
ištirti verslo galimybes visų pirma 
bendrojoje rinkoje, kartu nedubliuojant 
valstybių narių įdėtų pastangų.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali remti veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes patekti į 
bendrąją rinką, įskaitant informacijos 
teikimą ir informuotumo didinimą.

2. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes patekti į 
bendrąją rinką, įskaitant informacijos 
teikimą (taip pat skaitmeninėmis 
paslaugomis) ir informuotumo didinimą 
tokiais klausimais kaip tarpvalstybinės 
verslo galimybės. Šiais veiksmais taip pat 
gali būti siekiama panaikinti esamas 
teisines ir reguliavimo kliūtis. Šios 
priemonės gali būti susijusios su 
užtikrinimu, kad Europos įmonių tinklo ir 
tarnybos „Europe Direct“ informaciniams 
centrams būtų teikiama tinkama 
informacija ir prireikus mokymai, siekiant 
MVĮ teikti aukšto lygio paslaugas, taip pat 
susijusios su Europos įmonių tinklo 
dėmesio sutelkimu į tikslinę ir konkrečiai 
pritaikytą paramą MVĮ.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečiomis priemonėmis siekiama 
padėti MVĮ patekti į rinkas už Sąjungos 
ribų ir sustiprinti tose rinkose teikiamas 
paramos paslaugas. Pagal Programą MVĮ 
gali būti teikiama parama standartų ir 
intelektinės nuosavybės teisių prioritetinėse 
trečiosiose šalyse klausimais.

3. Konkrečiomis priemonėmis siekiama 
padėti MVĮ patekti į rinkas už Sąjungos 
ribų ir sustiprinti tose rinkose teikiamas 
paramos paslaugas. Pagal programą MVĮ 
gali būti teikiama parama, konsultacijos ir 
informacija, be kita ko, patekimo į rinką 
kliūčių, verslo galimybių, standartų ir 
intelektinės nuosavybės teisių prioritetinėse 
trečiosiose šalyse klausimais. Šiomis 
priemonėmis papildoma, tačiau 
nedubliuojama pagrindinė valstybių narių 
vykdoma prekybos skatinimo veikla.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama įgyvendinti Programą 
Komisija priima metinę veiklos programą 
pagal 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tikrinimo procedūrą. Metinėse veiklos 
programose nustatomi siektini tikslai, 
tikėtini rezultatai, įgyvendinimo metodas ir 
bendra suma. Jose taip pat pateikiamas 
finansuotinų veiksmų aprašymas, 
kiekvienam veiksmui skirta suma ir 
preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis, 
taip pat atitinkami veiksmingumo siekiant 
rezultatų ir įgyvendinant tikslus stebėsenos 
rodikliai. Be to, jose pateikiami su 
dotacijomis susiję prioritetai, būtini 
vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro 
finansavimo suma.

1. Siekdama įgyvendinti Programą 
Komisija priima metinę veiklos programą 
pagal 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tikrinimo procedūrą. Metinėse veiklos 
programose nustatomi išankstinėmis 
konsultacijomis pagrįsti siektini tikslai, 
tikėtini rezultatai, įgyvendinimo metodas ir 
bendra suma. Jose taip pat pateikiamas 
finansuotinų veiksmų aprašymas, 
kiekvienam veiksmui skirta suma ir 
preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis, 
taip pat atitinkami veiksmingumo siekiant 
rezultatų ir įgyvendinant tikslus stebėsenos 
rodikliai. Be to, jose pateikiami su 
dotacijomis susiję prioritetai, būtini 
vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro 
finansavimo suma.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atlieka įmonių konkurencingumui itin 
svarbių Sąjungos priemonių poveikio 
vertinimą, siekdama nustatyti taikomų 
teisės aktų sritis, kurios turi būti 
supaprastintos, arba sritis, kuriose reikia
siūlyti naujas teisėkūros priemones;

(c) atlieka galiojančių teisės aktų 
tinkamumo patikrą ir įmonių, ypač MVĮ ir 
labai mažų įmonių, konkurencingumui ir 
augimui itin svarbių Sąjungos priemonių 
poveikio vertinimą, siekdama nustatyti 
taikomų teisės aktų sritis, kurios turi būti 
supaprastintos arba panaikintos ir 
siekdama, kad MVĮ našta būtų sumažinta 
srityse, kuriose siūlomos naujos teisėkūros 
priemonės; 

Pakeitimas 37
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) atlieka įmonėms įtakos turinčių teisės 
aktų, konkrečios pramonės politikos ir su 
konkurencingumu susijusių priemonių 
vertinimą.

(d) atlieka įmonėms, ypač MVĮ, įtakos 
turinčių teisės aktų, konkrečios pramonės 
politikos ir su konkurencingumu susijusių 
priemonių vertinimą.

Pagrindimas

Todėl MVĮ svarbą reikėtų pabrėžti Programos apraše.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija rengia metinę stebėsenos 
ataskaitą, kurioje nagrinėjamas remiamų 
veiksmų veiksmingumas ir efektyvumas 
finansinio įgyvendinimo, rezultatų ir, jei 
įmanoma, poveikio požiūriu. Ataskaitoje 
informacijos apie su klimatu susijusių 
išlaidų sumą ir paramos siekiant su klimato 
kaita susijusių tikslų poveikį pateikiama 
tiek, kad ją renkant MVĮ nepatirtų 
nepagrįstos administracinės naštos.

2. Komisija rengia metinę stebėsenos 
ataskaitą, kurioje nagrinėjamas remiamų 
veiksmų veiksmingumas ir efektyvumas 
finansinio įgyvendinimo, rezultatų ir
poveikio, ypač įskaitant darbo vietų 
kūrimą ir augimą, požiūriu. Ataskaitoje 
informacijos apie su klimatu susijusių 
išlaidų sumą ir paramos siekiant su klimato 
kaita susijusių tikslų poveikį pateikiama 
tiek, kad ją renkant MVĮ nepatirtų 
nepagrįstos administracinės naštos.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip iki 2018 m. Komisija 
parengia vertinimo ataskaitą dėl visų pagal 
Programą remiamų veiksmų tikslų 
įgyvendinimo (rezultatų ir poveikio 
lygmeniu), išteklių naudojimo 
veiksmingumo ir papildomos Europos 

3. Ne vėliau kaip iki 2018 m. Komisija 
parengia vertinimo ataskaitą, kuri 
skelbiama kas trejus metus, dėl visų pagal 
Programą remiamų veiksmų tikslų 
įgyvendinimo (rezultatų ir poveikio 
lygmeniu), ypač dėl darbo vietų kūrimo ir 
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naudos, kad būtų galima priimti sprendimą 
dėl priemonių atnaujinimo, pakeitimo ar 
sustabdymo. Vertinimo ataskaitoje taip pat 
nagrinėjama paprastinimo sritis, vidaus ir 
išorės suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, tai, kaip priemonėmis 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. 
Atsižvelgiama į ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

ekonomikos augimo, taip pat dėl išteklių 
naudojimo veiksmingumo ir papildomos 
Europos naudos, kad būtų galima priimti 
sprendimą dėl priemonių atnaujinimo, 
pakeitimo ar sustabdymo. Vertinimo 
ataskaitoje taip pat nagrinėjama 
paprastinimo sritis, vidaus ir išorės 
suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, tai, kaip priemonėmis 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. 
Atsižvelgiama į ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Siekiant užtikrinti, kad lėšos pasiektų 
MVĮ, sukuriama stebėsenos sistema, 
pagal kurią užtikrinama, kad bankai 
naudotų lėšas ir garantijas siekdami teikti 
daugiau paskolų MVĮ. Ji gali apimti ir 
pranešimo sistemas bei MVĮ skolinančių 
bankų elgesio kodeksą. Stebėsenos 
sistema užtikrinama, kad Sąjungos 
lėšomis teikiamas paskolas gautų ne tik 
vidutinės įmonės, bet ir mažosios ir labai 
mažos įmonės.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinės priemonės pagal Programą 
taikomos siekiant padėti į augimą 
orientuotoms MVĮ gauti finansavimą.
Finansines priemones sudaro nuosavo 
kapitalo priemonė ir paskolų garantijų 

1. Finansinės priemonės pagal Programą 
taikomos siekiant padėti MVĮ gauti 
finansavimą steigimo, augimo ir 
perdavimo etapais. Finansines priemones 
sudaro nuosavo kapitalo priemonė ir 
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priemonė. paskolų garantijų priemonė.

Pagrindimas

MVĮ labai paveikia sparčiai pasikeitusios rinkos sąlygos, todėl skirstant lėšas labai svarbu ir 
toliau taikyti lankstumo priemonę.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į augimą orientuotoms MVĮ skirtos 
finansinės priemonės gali, jei tinka, būti 
taikomos kartu su valstybių narių ir jų 
valdymo institucijų [pagal Reglamento 
(ES) Nr. XXX/201X [naujojo reglamento 
dėl struktūrinių fondų] 33 straipsnio 
1 dalies a punktą] nustatytomis 
finansinėmis priemonėmis ir Sąjungos 
finansuojamomis dotacijomis, taip pat 
pagal šį reglamentą.

2. MVĮ skirtos finansinės priemonės gali, 
jei tinka, būti taikomos kartu su valstybių 
narių ir jų valdymo institucijų [pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/201X [naujojo 
reglamento dėl struktūrinių fondų] 
33 straipsnio 1 dalies a punktą] 
nustatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
Sąjungos finansuojamomis dotacijomis, 
taip pat pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmo bendrojo tikslo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didinti Sąjungos įmonių, įskaitant 
turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir 
tvarumą;

1. Didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir tvarumą;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmo bendrojo tikslo antras poveikio rodiklis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ tenkančios administracinės naštos
pasikeitimas (naujos įmonės įsteigimo 

MVĮ tenkančios administracinės ir 
reguliavimo naštos mažinimas (naujos 
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dienų skaičius) įmonės įsteigimo dienų skaičius)

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmo konkretaus tikslo „MVĮ politikos plėtojimas“ pirmas rezultatų rodiklis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius

MVĮ tyrimus ir konkurencingumo 
patikrinimo testą taikančių valstybių narių 
skaičius

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo antro konkretaus tikslo „Verslumo skatinimas“ penktas 2017 m. vidutinės 
trukmės laikotarpio tikslas (rezultatas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per metus apie 7 paprastinimo priemonės. Per metus patvirtinamos bent 7 
paprastinimo priemonės

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antros dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo 
priemone didžiausias dėmesys skiriamas 
fondams, kurie teikia rizikos kapitalą ir 
mišrųjį finansavimą, kaip antai 
subordinuotąsias ir dalyvavimo paskolas, 
besiplečiančioms ir augančioms įmonėms, 
visų pirma toms, kurios veikia 
tarpvalstybiniu mastu, ir gali investuoti į 
neseniai įsteigtas įmones drauge taikant 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtą 
nuosavo kapitalo priemonę pagal programą
„Horizontas 2020“. Su augimui skatinti 
skirta nuosavo kapitalo priemone susijusios 

1. Augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo 
priemone didžiausias dėmesys skiriamas 
fondams, kurie teikia rizikos kapitalą ir 
mišrųjį finansavimą, kaip antai 
subordinuotąsias ir dalyvavimo paskolas, 
besiplečiančioms ir augančioms įmonėms
(tai apima ir besiplečiančias bei 
augančias inovatyvias įmones), visų pirma 
toms, kurios veikia tarpvalstybiniu mastu, 
ir gali investuoti į neseniai įsteigtas įmones 
drauge taikant moksliniams tyrimams, 
technologinei plėtrai ir inovacijoms skatinti 
skirtą nuosavo kapitalo priemonę pagal
programą „Horizontas 2020“. Su augimui 
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investicijos neviršija 20 proc. visų ES 
investicijų, išskyrus kelių etapų fondų 
atveju, kai finansavimas pagal augimui 
skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę ir 
technologinei plėtrai ir inovacijoms skatinti 
skirtą nuosavo kapitalo priemonę teikiamas 
proporcingai, remiantis fondų investavimo 
politika. Augimui skatinti skirta nuosavo 
kapitalo priemone vengiama išpirkimo arba 
pakaitinio kapitalo, skirto įgytai įmonei 
likviduoti. Komisija gali nuspręsti pakeisti 
20 proc. ribą atsižvelgdama į rinkos 
sąlygas.

skatinti skirta nuosavo kapitalo priemone 
susijusios investicijos neviršija 20 proc. 
visų ES investicijų, išskyrus kelių etapų 
fondų atveju, kai finansavimas pagal 
augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo 
priemonę ir technologinei plėtrai ir 
inovacijoms skatinti skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę teikiamas proporcingai, 
remiantis fondų investavimo politika.
Augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo 
priemone vengiama išpirkimo arba 
pakaitinio kapitalo, skirto įgytai įmonei 
likviduoti. Komisija gali nuspręsti pakeisti 
20 proc. ribą atsižvelgdama į rinkos 
sąlygas.
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