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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos 2014–2020 m. pasiūlytą 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 – padėti patekti į rinkas, visų 
pirma Sąjungos, tačiau taip pat pasaulio.

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 lėšas, taip pat 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.
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Siekiant suteikti įmonėms daugiau laisvės ir, jei reikia, skatinti augimą, teisės aktai turėtų būti 
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
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 –tai 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;

Or. en
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Pakeitimas 2
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. Dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tam tikrų tikslinių grupių, kaip 
antai jaunų verslininkų, naujų ir 
potencialių verslininkų ir verslininkių, 
savybėms ir poreikiams. Programa taip pat 
turėtų būti skatinami vyresni piliečiai tapti 
ir išlikti verslininkais ir skatinama perduoti 
verslą, įsteigti įmonę atskiriant esamos 
įmonės padalinį ir suteikti dar vieną 
galimybę;

Or. en

Pakeitimas 3
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 

(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 veiksmai ir programos turėtų 
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MVĮ taikomos valstybių narių finansinės 
priemonės. Subjektai, kuriems patikėtas 
veiksmų įgyvendinimas, turėtų užtikrinti 
papildomumą ir vengti dvigubo 
finansavimo ES lėšomis;

būti suderinti, nuoseklūs ir turėtų 
papildyti valstybių narių MVĮ taikomas 
finansines priemones. Subjektai, kuriems 
patikėtas veiksmų įgyvendinimas, turėtų 
užtikrinti papildomumą ir vengti dvigubo 
finansavimo ES lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 4
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 
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;

(13) Europos įmonių tinklas ir toliau turi 
rodyti, kad duoda papildomos naudos
Europos MVĮ, nustatydamas, kurios 
Europos verslo rėmimo programos 
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 
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. Jo ypatingas 
vaidmuo yra ypač svarbus sprendžiant su 
informacijos asimetriškumu susijusias 
problemas ir mažinant su tarpvalstybiniais 
sandoriais susijusias išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis



PA\900937LT.doc 7/20 PE488.046v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) siekdamos padidinti Europos įmonių, 
visų pirma MVĮ, konkurencingumą, 
valstybės narės ir Komisija, mažindamos 
teisės aktais užkraunamą naštą, 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; Skaitmeninės 
paslaugos šioje srityje gali būti ypač 
ekonomiškai efektyvios.

Or. en

Pakeitimas 6
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 
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;

(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 
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;

Or. en



PE488.046v01-00 8/20 PA\900937LT.doc

LT

Pakeitimas 7
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 
Sąjungos įgaliojimai teikti paramą 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.

Or. en

Pakeitimas 8
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 
įgyvendinimo priemonės, stebėsenos, 
vertinimo ir Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos priemonės;

(19) Programoje turėtų būti nurodyti 
tikslai, bendras šiems tikslams įgyvendinti 
skirtas finansinis paketas, tai, kaip galėtų 
būti supaprastinta prieiga prie 
finansavimo, kaip galėtų būti padidintas 
skaidrumas, įvairių rūšių įgyvendinimo 
priemonės, stebėsenos, vertinimo ir 
Sąjungos finansinių interesų apsaugos 
priemonės;
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Or. en

Pakeitimas 9
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;

Or. en

Pakeitimas 10
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.

Or. en

Pakeitimas 11
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;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) gerinti pagrindines Sąjungos įmonių,
ypač MVĮ, įskaitant paslaugų ir viešųjų 
pirkimų sektoriaus įmones, 
konkurencingumo, augimo, tarptautinimo
ir tvarumo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 13
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;

Or. en

Pakeitimas 14
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, rizikos 
kapitalo ir skolos forma;

Or. en

Pakeitimas 15
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.
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Or. en

Pakeitimas 16
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, dalijimasis 
geriausia praktika pasaulinio lygio grupių,
verslo tinklų, pagrindinių sąlygų
klausimais ir tvarių produktų, paslaugų ir 
procesų kūrimo skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

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 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 konkurencingų verslo 
modelių perėmimas, MVĮ 
bendradarbiavimas naujose vertės 
grandinėse ir naujų rinkų plėtojimas.
Šiomis iniciatyvomis taip pat gali būti
siekiama didinti našumą, veiksmingą 
išteklių vartojimą, tvarumą ir įmonių 
socialinę atsakomybę.

Or. en
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Pakeitimas 18
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 plėtrai ir augimui 
palankią verslo aplinką.

Or. en

Pakeitimas 19
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 etape ir kurie papildo 
valstybių narių naudojamas MVĮ skirtas 
finansines priemones nacionaliniu ir 
regioniniu lygiu. Siekiant užtikrinti 
papildomumą, šie veiksmai bus glaudžiai 
koordinuojami su veiksmais, vykdomais
sanglaudos politikos srityje, taip pat su 
nacionalinio lygmens veiksmais. Tokiais
veiksmais siekiama skatinti tiek nuosavo 
kapitalo, tiek skolų finansavimo pasiūlą.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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; drauge būtų siekiama 
nedubliuoti valstybių narių įdėtų 
pastangų.

Or. en

Pakeitimas 21
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 gali remti veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes patekti į
bendrąją rinką, įskaitant informacijos 
teikimą (taip pat teikiant skaitmenines 
paslaugas), informuotumo didinimą ir 
siekį pašalinti esamas teisines ir 
reguliavimo kliūtis.

Or. en

Pakeitimas 22
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 
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nedubliuojama pagrindinė valstybių narių 
vykdoma prekybos skatinimo veikla.

Or. en

Pakeitimas 23
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 esamų teisės aktų tinkamumo 
patikrą ir įmonių konkurencingumui ir 
augimui itin svarbių Sąjungos priemonių 
poveikio vertinimą, siekdama nustatyti 
taikomų teisės aktų sritis, kurios turi būti 
supaprastintos arba panaikintos, ir 
užtikrinti, kad MVĮ tenkanti našta būtų 
kiek įmanoma sumažinta tose srityse,
kuriose siūlomos naujos teisėkūros
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 24
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, visų pirma 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.

Or. en
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Siekiant užtikrinti, kad lėšos pasiektų 
MVĮ, sukuriama stebėsenos sistemą, 
pagal kurią užtikrinama, kad bankai 
naudotų lėšas ir garantijas tam, kad teiktų 
daugiau paskolų MVĮ. Tai gali apimti ir 
pranešimo sistemas bei MVĮ skolinančių 
bankų elgesio kodeksą.

Or. en

Pakeitimas 26
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 
priemonė.

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

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 bendrojo tikslo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir tvarumą;

Or. en
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Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 bendrojo tikslo 2 poveikio rodiklis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ tenkančios administracinės naštos
pasikeitimas (naujos įmonės įsteigimo 
dienų skaičius)

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

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 konkretaus tikslo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant 
turizmo sektoriaus įmones,
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas;

Gerinti pagrindines ES įmonių 
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretaus tikslo „Konkurencingumo didinimas“ skilties „2017 m. vidutinės 
trukmės laikotarpio tikslas (rezultatas)“ antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsiliepimų metodas ir tinkamumo patikros 
bus taikomi taip pat kitų sričių politikai, 
kad būtų galima padaryti pramonei 
naudingus supaprastinimus. Siekiant 
geresnio reglamentavimo numatyta atlikti
apie 12 patikrų.

Atsiliepimų metodas ir tinkamumo patikros 
bus taikomi taip pat kitų sričių politikai, 
kad būtų galima padaryti pramonei 
naudingus supaprastinimus. Siekiant 
geresnio reglamentavimo numatyta atlikti
bent 12 patikrų.

Or. en
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Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretus tikslo „MVĮ politikos plėtojimas“ 1 rezultatų rodiklis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius

MVĮ tyrimus ir konkurencingumo 
patikrinimo testą taikančių valstybių narių 
skaičius

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretaus tikslo „Turizmas“ 3 rezultatų rodiklis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos turizmo kokybės ženklą 
naudojančių subjektų skaičius

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretaus tikslo „Turizmas“ 4 rezultatų rodiklis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietovių, kuriose taikomi pagal projektą 
„Patraukliausios Europos turizmo 
vietovės“ skatinami tvaraus turizmo 
plėtros modeliai

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretaus tikslo „Turizmas“ 3 naujausias žinomas rezultatas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki šiol joks subjektas nenaudoja Europos 
turizmo kokybės ženklo (vyksta 
pasirengimas).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretaus tikslo „Turizmas“ 4 naujausias žinomas rezultatas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš viso skirti 98 patraukliausios Europos 
turizmo vietovės apdovanojimai 
(vidutiniškai 20 apdovanojimų per metus: 
2007 m. – 10 apdovanojimų, 2008 m. –
20 apdovanojimų, 2009 m. – 22 
apdovanojimai, 2010 m. –
25 apdovanojimai, 2011 m. –
21 apdovanojimas). 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretaus tikslo „Turizmas“ 3-as 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio 
tikslas (rezultatas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

50 proc. vertinimo sistemų, tinkamų 
dalyvauti Europos turizmo kokybės ženklo 
projekte.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretaus tikslo „Turizmas“ 4-as 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio 
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tikslas (rezultatas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

200 ar daugiau vietovių, kuriose taikomi 
pagal projektą „Patraukliausios Europos 
turizmo vietovės“ skatinami tvaraus 
turizmo plėtros modeliai (iki 30 per 
metus).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 konkretaus tikslo „Verslumo skatinimas“ 5-as 2017 m. vidutinės trukmės 
laikotarpio tikslas (rezultatas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo 2 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 
investicijos neviršija 20 proc. visų ES 

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 
skatinti skirta nuosavo kapitalo priemone 
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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.

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.

Or. en


