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Pakeitimas 78
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. įmonių konkurencingumo ir
mažųjų bei vidutinių įmonių programa
(Tekstas svarbus EEE)

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. ekonominės pusiausvyros verslo 
aplinkoje programa: labai mažų, mažųjų
ir vidutinių įmonių plėtra (Tekstas svarbus 
EEE)

Or. pt

Pakeitimas 79
Inês Cristina Zuber

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, 

(1) 2010 m. kovo mėn. Komisijos 
komunikatu „Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ patvirtinta 
strategija „Europa 2020“, kurioje aiškiai 
remiamos pagrindinės Europos verslo 
konfederacijos, yra pagrindinė Europos 
Sąjungos priemonė skatinant viešųjų 
paslaugų liberalizavimą ir privatizavimą, 
lankstesnes ir labiau prisitaikančias darbo 
rinkas, apribotą darbo užmokestį ir 
leidimą daugumoje socialinės apsaugos 
sistemų, įskaitant pensijas ir nacionalines 
sveikatos apsaugos sistemas, dalyvauti 
privatiems subjektams;
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klimato kaitos neskatinančių, išteklius ir 
energiją tausojančių technologijų 
ekonomiką ir socialinę sanglaudą;

Or. pt

Pakeitimas 80
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) dėl įvairiuose ekonomikos 
sektoriuose, pvz., energetikos, transporto 
ir komunikacijų sektoriuose, taikomos 
liberalizavimo ir privatizavimo politikos, 
be kita ko, susiformavo monopolijos ir 
padidėjo gamybos veiksnių išlaidos, o tai 
turėjo rimtų padarinių labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių veiklai;

Or. pt

Pakeitimas 81
Inês Cristina Zuber

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 nustatyti ekonominę ir 
socialinę skirtingų dydžių Sąjungos 
įmonių pusiausvyrą, visų pirma skatinant 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
kūrimą, jų spartų augimą ir ilgalaikę 
plėtrą, taip pat žinių visuomenės pažangą 
ir plėtrą, grindžiamą tvariu ekonomikos 
augimu, turėtų būti nustatyta Ekonominės 
pusiausvyros verslo aplinkoje programa: 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
plėtra (toliau – Programa);
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Or. pt

Pakeitimas 82
Amalia Sartori

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, tvarų konkurencingumą, 
remti veikiančias MVĮ, skatinti verslumo 
kultūrą ir MVĮ steigimą ir augimą, reikėtų 
nustatyti Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programą (toliau – Programa);

Or. en

Pagrindimas

COSME (Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa) prioritetas 
turėtų būti suteiktas paramos teikimui veikiančioms MVĮ.

Pakeitimas 83
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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);

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en
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Pakeitimas 84
Konrad Szymański

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, tvarų konkurencingumą, 
skatinti verslumo kultūrą ir MVĮ steigimą
ir augimą, reikėtų nustatyti Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą (toliau 
– Programa);

Or. en

Pakeitimas 85
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) norint pasiekti šios Programos tikslus 
ir remti Smulkiojo verslo akto 
įgyvendinimą, mažiausiai 0,5 proc. 2014–
2020 m. daugiametės finansinės 
programos biudžeto turėtų būti skiriama 
šiai Programai įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 86
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Sąjungos konkurencingumo politika 
siekiama nustatyti institucines ir politines 
priemones, kuriomis būtų sukurtos tokios 
sąlygos, kuriomis būtų galima užtikrinti 
tvarų įmonių augimą. Šis tikslas dar 
nepasiektas, priešingai, augimui, 
autonomijai ir tvariai plėtrai buvo 
sudaromos kliūtys, visų pirma tai 
pasakytina apie labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones. 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, kurios 
atsiranda dėl ekonomiškai subalansuotos
Europos pramonės struktūros. Tai ypač 
svarbu labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios sudaro 
daugiau nei 99 proc. Sąjungos įmonių, 
kuriose sukuriama dvi iš trijų darbo vietų 
privačiame sektoriuje ir daugiau nei
80 proc. naujų darbo vietų ir kurios sukuria 
daugiau kaip pusę bendros Sąjungos 
įmonių sukuriamos pridėtinės vertės. Labai 
mažos, mažosios ir vidutinės įmones yra 
pagrindinis ekonomikos augimo, užimtumo 
ir socialinės integracijos skatinimo 
veiksnys;

Or. pt

Pakeitimas 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sąlygos, kuriomis būtų galima užtikrinti 
tvarų įmonių augimą. Tvarus 
konkurencingumas atspindi gebėjimą 
pasiekti ir išlaikyti ekonominį įmonių 
konkurencingumą laikantis tvaraus 
vystymosi tikslų. 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;

Or. en

Pagrindimas

3 pakeitimo (pranešimo projektas) patikslinimas: sąvoka „pramonė“ pakeičiama sąvoka 
„įmonės“, nes ji apima visų ekonomikos sektorių įmones.

Pakeitimas 88
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
tvarų įmonių augimą. Didesnis našumas 
yra pagrindinis tvaraus pajamų augimo 
šaltinis, o didesnės pajamos padeda 
užtikrinti geresnį gyvenimo lygį. 

(8) Sąjungos konkurencingumo politika 
siekiama nustatyti institucines ir politines 
priemones, kuriomis būtų sukurtos tokios 
sąlygos, kuriomis būtų galima užtikrinti 
tvarų įmonių augimą. Didesnis išteklių ir 
energijos našumas yra pagrindinis tvaraus 
augimo šaltinis, o tai padeda užtikrinti 
geresnį gyvenimo lygį. Konkurencingumas 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 89
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kadangi Komisijos komunikate 
„Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo 
vietas“1 apskaičiuota, kad politikos 
kryptys, kuriomis skatinamas perėjimas 
prie ekologiškos ekonomikos, pvz., 
efektyvus išteklių naudojimas, energijos 
vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos 
politika, iki 2020 m. galėtų padėti sukurti 
daugiau kaip 9 mln. darbo vietų, visų 
pirma, MVĮ sektoriuje; jos apžvalgoje 
pabrėžiama, kad darbo vietų kūrimas 
ekologinės pramonės šalyse buvo didelis 
per visą nuosmukį, palyginti su daugeliu 
kitų sektorių, ir prognozuojama, kad per 
ateinančius kelerius metus jis išliks 
nemažas; ES lygmens iniciatyvos, 
kuriomis suteikiamos galimybės išnaudoti 
ekologinio augimo užimtumo potencialą, 
visų pirma MVĮ sektoriuje, turėtų būti 
įtrauktos į šią Programą;
_______________
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1 COM(2012) 0173 final.

Or. en

Pakeitimas 90
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) dėl rinkos, politinių ir institucinių
trūkumų, mažinančių Sąjungos įmonių, 
visų pirma MVĮ, konkurencingumą, 
pastaruosius kelerius metus 
konkurencingumas buvo pagrindinis 
Sąjungos politikos formavimo aspektas;

(9) dėl rinkos ir institucinės politikos
trūkumų, mažinančių Sąjungos įmonių, 
visų pirma labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių, kurios nuolat susiduria su 
stambių įmonių ir ekonominių grupių 
dominavimu rinkoje, konkurencingumą, 
pastaruosius kelerius metus 
konkurencingumas buvo pagrindinis 
Sąjungos politikos formavimo aspektas;

Or. pt

Pakeitimas 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) dėl rinkos, politinių ir institucinių 
trūkumų, mažinančių Sąjungos įmonių, 
visų pirma MVĮ, konkurencingumą, 
pastaruosius kelerius metus 
konkurencingumas buvo pagrindinis 
Sąjungos politikos formavimo aspektas;

(9) dėl rinkos, politinių ir institucinių 
trūkumų, mažinančių Sąjungos įmonių, 
visų pirma MVĮ, kurias steigiant vis dar 
susiduriama su pernelyg didele 
administracine našta, konkurencingumą, 
pastaruosius kelerius metus 
konkurencingumas buvo pagrindinis 
Sąjungos politikos formavimo aspektas;

Or. en
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Pakeitimas 92
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) todėl Programa turėtų būti siekiama 
šalinti Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumui pasaulyje neigiamos 
įtakos turintį rinkos nepakankamumą, visų 
pirma problemas, dėl kurių įmonės nėra 
pakankamai pajėgios konkuruoti su kitų 
pasaulio šalių įmonėmis;

(10) todėl Programa turėtų būti siekiama 
šalinti Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumui pasaulyje neigiamos 
įtakos turintį rinkos nepakankamumą, visų 
pirma problemas, dėl kurių įmonės nėra 
pakankamai pajėgios konkuruoti su kitų 
pasaulio šalių įmonėmis, skatinti 
strategijos „Europa 2020“ prioritetų, kaip 
antai inovacijų diegimas, ekologiška 
ekonomika ir jaunimo užimtumas, 
įgyvendinimą, taikyti Smulkiojo verslo 
akto principus, užtikrinti koordinavimą su 
kitomis Europos Sąjungos programomis, 
taip pat atsižvelgti į MVĮ poreikius, 
supaprastinti ir sumažinti joms tenkančią 
administracinę naštą;

Or. es

Pakeitimas 93
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) todėl Programa turėtų būti siekiama 
šalinti Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumui pasaulyje neigiamos 
įtakos turintį rinkos nepakankamumą, visų 
pirma problemas, dėl kurių įmonės nėra 
pakankamai pajėgios konkuruoti su kitų 
pasaulio šalių įmonėmis;

(10) todėl Programa turėtų būti siekiama 
šalinti Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumui pasaulyje neigiamos 
įtakos turintį rinkos nepakankamumą, visų 
pirma problemas, dėl kurių įmonės nėra 
pakankamai pajėgios konkuruoti su kitų 
pasaulio šalių įmonėmis. Vienos iš tokių 
problemų visų pirma susijusios su tuo, 
kad ES ir jos konkurentai netaiko 
abipusių patekimo į rinką sąlygų;
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Or. fr

Pagrindimas

Įgyvendinant Sąjungos veiksmus, turėtų būti siekiama griežtai taikyti abipusiškumo principą, 
kad būtų užtikrintos vienodos galimybės faktiškai patekti į Europos rinką.

Pakeitimas 94
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) todėl Programa turėtų būti siekiama 
šalinti Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumui pasaulyje neigiamos 
įtakos turintį rinkos nepakankamumą, visų 
pirma problemas, dėl kurių įmonės nėra 
pakankamai pajėgios konkuruoti su kitų 
pasaulio šalių įmonėmis;

(10) todėl Programa turėtų būti siekiama 
šalinti Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumui ir tvarumui pasaulyje 
neigiamos įtakos turintį rinkos 
nepakankamumą, visų pirma problemas, 
dėl kurių įmonės nėra pakankamai pajėgios 
kurti inovacijas ir konkuruoti su kitų 
pasaulio šalių įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 95
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Programa taip pat turėtų būti 
remiamas administracinis 
supaprastinimas, MVĮ prisitaikymas prie 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir MVĮ 
galimybės pasinaudoti visomis 
susijusiomis ES programomis;

Or. en
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Pakeitimas 96
Inês Cristina Zuber

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 (dėl šios priežasties akronimą 
MVĮ reikėtų pakeisti žodžiais „labai 
mažos, mažosios ir vidutinės įmonės“). 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
labai mažoms, su amatais susijusioms ir 
socialinėms įmonėms. Dėmesys taip pat 
turėtų būti skiriamas konkrečioms jaunų, 
naujų bei potencialių 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;

Or. pt

Pakeitimas 97
Patrizia Toia

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 

(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 
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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;

apibrėžties. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas labai mažoms, su amatais 
susijusioms ir socialinėms įmonėms ir 
visiems susijusiems veiklos sektoriams. 
Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
konkrečioms jaunų, naujų bei potencialių
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;

Or. it

Pakeitimas 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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. Įgyvendindama Programą 
Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su susijusiais suinteresuotaisiais 
subjektais, visų pirma MVĮ 
atstovaujančiomis organizacijomis, ir tai 
daryti kuo geriau išnaudodama turimas 
sistemas. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas labai mažoms, su amatais 
susijusioms įmonėms, savarankiškai 
dirbantiems asmenims, laisvųjų profesijų 
atstovams ir socialinėms įmonėms. 
Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
konkrečioms jaunų, naujų ir potencialių
verslininkų ir verslininkių savybėms ir 
poreikiams;
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Or. en

Pagrindimas

COSME yra sukurta būtent MVĮ. Siekiant COSME tikslų labai svarbu, kad joje aktyviau 
dalyvautų MVĮ atstovaujančios organizacijos. Pavyzdžiui, EK, kurdama MVĮ politiką, turėtų 
remti bendradarbiavimą su MVĮ organizacijomis, o nustatydama metinės darbo programos 
tikslus – atsižvelgti į MVĮ organizacijų nuomones. Svarbu paaiškinti, kad atsižvelgiant į MVĮ 
apibrėžtį COSME dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas savarankiškai dirbantiems asmenims 
ir laisvųjų profesijų atstovams.

Pakeitimas 99
Henri Weber

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 potencialių
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. Ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
verslo, papildomo verslo bei atskilusių 
įmonių perdavimo skatinimui ir dar 
vienos galimybės suteikimo verslininkams 
skatinimui;

Or. fr
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Pakeitimas 100
Hermann Winkler

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 potencialių
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; Taip pat 
turėtų būti remiamas įmonių perdavimas 
ir perėmimas;

Or. de

Pakeitimas 101
Josefa Andrés Barea

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. 

(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. 
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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;

Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
konkrečioms jaunų, naujų bei potencialių
verslininkų ir verslininkių, savarankiškai 
dirbančių asmenų, taip pat tam tikrų 
tikslinių grupių, kaip antai migrantų ir 
verslininkų, priklausančių socialiai 
remtinoms bei pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgalių asmenų, savybėms ir 
poreikiams, jaunimo galimybėms 
įsidarbinti ir darbdavių bei jų darbuotojų 
mokymui. Programa taip pat turėtų būti 
skatinami vyresni piliečiai tapti ir išlikti 
verslininkais ir skatinama verslininkams 
suteikti dar vieną galimybę;

Or. es

Pakeitimas 102
Ioannis A. Tsoukalas

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 potencialių
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, kurių patirtis ir 
neoficialūs tinklai gali būti ypač vertingi,
tapti ir išlikti verslininkais ir skatinama 
verslininkams suteikti dar vieną galimybę;

Or. en
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Pakeitimas 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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 bet kuriame sektoriuje veiklą 
vykdančioms labai mažoms ir su amatais 
susijusioms įmonėms. Dėmesys taip pat 
turėtų būti skiriamas konkrečioms jaunų, 
naujų bei potencialių 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;

Or. en

Pakeitimas 104
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(11) Programa visų pirma turėtų būti skirta 
labai mažoms įmonėms ir 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 
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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;

skiriamas labai mažoms, su amatais 
susijusioms ir socialinėms įmonėms. 
Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
konkrečioms jaunų, naujų bei potencialių
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;

Or. ro

Pakeitimas 105
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) MVĮ telkimasis yra pagrindinė 
priemonė, galinti padidinti jų gebėjimą 
diegti naujoves ir pradėti veiklą užsienio 
rinkose; tokios įmonių bendradarbiavimo 
formos kaip grupės, tinklai, eksporto 
konsorciumai turėtų būti tinkamai 
remiamos taikant atitinkamą politiką ir 
priemones;

Or. it

Pakeitimas 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Programos lėšomis turėtų būti 
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finansuojama veikla, kuri padeda kuo 
labiau sumažinti MVĮ tenkančią 
reglamentavimo ir administracinę naštą; 
atsižvelgiant į dažnai dideles teisės aktų 
laikymuisi skirtas išlaidas ir jų 
netiesioginį poveikį, pvz., sudėtingesnės 
sąlygos naujovėms kurti, sumažėjęs MVĮ 
ir visų pirma labai mažų įmonių skaičius, 
Programoje taip pat turėtų būti aptariami 
konkretūs atvejai, kai šios įmonės galėtų 
turėti naudos dėl ne tokio griežto režimo, 
ir tinkamai atsižvelgiama į poveikio 
vertinimus;

Or. en

Pakeitimas 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

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 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. Be to, 
gerėjančios galimybės naudotis 
prieinamomis bankų paslaugomis 
mažosioms ir labai mažoms įmonėms 
įvairiose jurisdikcijose, turinčiose 
skirtingas valiutas, bus pagrindinis 
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aspektas skatinant eksporto augimą;

Or. en

Pakeitimas 108
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) apklausų rezultatai taip pat rodo, 
kad MVĮ, kurios nori pasinaudoti esamais 
fondais, kurti inovacijas, konkuruoti ir 
augti, labai svarbu ne tik gauti 
finansavimą, bet ir pasinaudoti įgūdžiais, 
įskaitant valdymo įgūdžius, ir žiniomis. 
Todėl į naujas finansines priemones 
turėtų būti įtraukta tinkamo mokymo 
politika, ugdomojo vadovavimo schemos 
ir pristatomos žiniomis pagrįstos verslo 
paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 109
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) taip pat reikėtų imtis iniciatyvos 
siekiant įvertinti, kaip naujoviškos 
finansavimo iniciatyvos, pvz., 
visuomeninis finansavimas, galėtų padėti 
naujiems verslininkams ir MVĮ, ar jos 
turėtų būti skatinamos ES lygmeniu, ir jei 
taip, kokiu būdu tai reikėtų daryti, taip pat 
turėtų būti įvertinama, ar tokią praktiką 
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reikia reglamentuoti nustatant teisinę 
sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Visuomeninis finansavimas leidžia labiau sutelkti mažuosius investuotojus, kad jie investuotų 
į projektus ir smulkųjį verslą, paprastai tai daroma per interneto portalus. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose „Jumpstart Our Business Startups Act“ (Nuosavo verslo pradėjimo 
įstatymas) arba JOBS įstatymas buvo priimtas siekiant paskatinti smulkiojo verslo 
finansavimą ir sukurti visuomeninio finansavimo teisinę sistemą, kurioje užtikrinama 
investuotojų apsaugos ir ekonomikos augimo pusiausvyra.

Pakeitimas 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 tinklo (toliau –
tinklas) 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 gauta atsiliepimų 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; nepaisant to, 
tinklo veikimas turėtų būti toliau 
gerinamas, visų pirma siekiant glaudesnio 
tinklo ir iniciatyvos „Horizontas 2020“ 
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nacionalinių informacijos centrų 
bendradarbiavimo, toliau integruojant 
tarptautines ir naujovių paslaugas, 
skatinant tinklą bendradarbiauti su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
veikiančiomis paramos struktūromis, 
dažniau konsultuojantis su 
priimančiosiomis organizacijomis, 
mažinant biurokratinius reikalavimus, 
gerinant IT paramą ir didinant 
informuotumą apie tinklą. Siekdama dar 
labiau padidinti tinklo našumą, Komisija, 
bendradarbiaudama su MVĮ 
organizacijomis ir inovacijų agentūromis, 
turėtų atsižvelgti į įvairias valdymo 
struktūras visoje ES. Programoje turėtų 
būti nustatytos tinklo užduotys, įskaitant 
informaciją, grįžtamąją informaciją, 
įmonių bendradarbiavimą ir tarptautinių 
paslaugų teikimą bendrojoje rinkoje ir 
trečiosiose šalyse, inovacijų paslaugas ir 
paslaugas, kuriomis MVĮ skatinamos 
dalyvauti iniciatyvoje „Horizontas 2020“;

Or. en

(žr. 9a straipsnio I a priedą (naujas))

Pagrindimas

7 pakeitimo (pranešimo projektas) patikslinimas, susijęs su nacionaliniais informacijos 
centrais pagal iniciatyvą „Horizontas 2020“, su galimais patobulinimais susiję papildymai 
(tinklo bendradarbiavimas su kitais suinteresuotaisiais subjektais ir veikiančiomis paramos 
struktūromis, tarptautinių ir naujoviškų paslaugų integracija) ir tinklo užduotys bus 
nustatytos šiame reglamente.

Pakeitimas 111
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos įmonių tinklo papildoma 
nauda Europos MVĮ susijusi su „vieno 

(13) Europos įmonių tinklo papildoma 
nauda Europos MVĮ susijusi su „vieno 
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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;

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 gauta atsiliepimų 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; tačiau 
Europos įmonių tinklo struktūra 
neužtikrina vienodos paslaugų kokybės 
visoje Sąjungoje. Todėl siekiant didesnio 
tinklo veiksmingumo reikėtų sugriežtinti 
valdymo struktūrą, kad būtų sumažinti 
biurokratiniai reikalavimai, pagerinta IT 
parama ir padidintas informuotumas apie 
tinklą; Komisija turėtų atsižvelgti į 
įvairias valdymo struktūras ir skirtingus 
naudojimo modelius įvairiose valstybėse 
narėse, be to, turėtų būti glaudžiau 
bendradarbiaujama su nacionaliniais 
informacijos centrais, įsteigtais pagal 
iniciatyvą „Horizontas 2020“;

Or. en

Pakeitimas 112
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos įmonių tinklo papildoma (13) Europos įmonių tinklo papildoma 
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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;

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. 
Vis dėlto reikia labiau stengtis siekiant 
padidinti tinklo veiksmingumą, visų pirma 
atsižvelgiant į MVĮ galimybes pradėti 
naudotis siūlomomis paslaugomis, be to, 
reikia spręsti klausimą, susijusį su 
netolygia tinklo geografine aprėptimi.
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 gauta atsiliepimų 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 113
András Gyürk

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 

(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 
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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;

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 gauta atsiliepimų 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. Siekiant 
užtikrinti kuo veiksmingesnę informacijos 
sklaidą, Europos įmonių tinklo tikslas 
turėtų būti – išsiųsti informacijos paketą 
naujoms įregistruotoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 114
Hermann Winkler

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. 
Metodikos ir darbo metodų 
racionalizavimo bei europinio masto 
užtikrinimo paramos verslui paslaugoms 
galima pasiekti tik Sąjungos lygiu. 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 unikali patirtis ypač svarbi 
sprendžiant su informacijos asimetriškumu 

(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. 
Metodikos ir darbo metodų 
racionalizavimo bei europinio masto 
užtikrinimo paramos verslui paslaugoms 
galima pasiekti tik Sąjungos lygiu. 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 unikali patirtis ypač svarbi 
sprendžiant su informacijos asimetriškumu 
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susijusias problemas ir mažinant su 
tarpvalstybiniais sandoriais susijusias 
išlaidas;

susijusias problemas ir mažinant su 
tarpvalstybiniais sandoriais susijusias 
išlaidas; Nepaisant minėtos jau dabar 
matomos sėkmės, ir toliau reikia 
informuoti įmones apie EĮT veiklą ir 
išnaudoti visas galimybes, nes ir dėl 
konsultacijų trūkumo mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms sunku didinti 
augimą ir konkurencingumą.

Or. de

Pakeitimas 115
Patrizia Toia

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 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 gauta atsiliepimų 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. MVĮ 
atstovaujančios organizacijos turėtų 
tiesiogiai dalyvauti plėtojamo tinklo 
veikloje, nes jos yra arčiausiai tikslinės 
grupės;
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Or. en

Pagrindimas

Žr. toliau 9b straipsnį.

Pakeitimas 116
Amalia Sartori

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 tinklo papildoma 
nauda Europos MVĮ susijusi su „vieno 
langelio“ sistema, skirta verslo paslaugoms
remti padedant įmonėms didinti jų 
konkurencingumą ir ieškoti verslo 
galimybių bendrojoje rinkoje ir trečiosiose 
šalyse. 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, taip pat 
užsienio šalyse, ir gauti patarimų dėl 
finansavimo šaltinių, intelektinės 
nuosavybės, ekologinių inovacijų ir tvarių 
produktų. Be to, per jį buvo gauta 
atsiliepimų 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. Tinklas taip pat padėjo 
sėkmingai skatinti MVĮ dalyvavimą ES 
programose, pvz., Septintojoje bendrojoje 
programoje (FP7);

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsamiai aprašyti dabartines tinklo užduotis ir pasiektus rezultatus, reikėtų paminėti 
svarbią užduotį, susijusią su MVĮ skatinimu dalyvauti ES finansavimo programose.
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Pakeitimas 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 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 gauta atsiliepimų 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. Jo 
bendradarbiavimas su kitomis patekimo į 
rinką iniciatyvomis ES ir nacionaliniu 
lygmenimis yra labai svarbus siekiant 
didesnės Europos MVĮ veiklos 
tarptautiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 118
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu. Jeigu šių paramos ir pagalbos 
priemonių neužtektų, visų pirma 
atsižvelgiant į pernelyg dideles kliūtis 
patekti į rinką, nustatytas ne 
nacionalinėms įmonėms taip jas 
diskriminuojant, šis tinklas turi padėti 
apie tokius sunkumus pranešti 
nacionalinėms ir Europos Sąjungos 
institucijoms, kad būtų numatyta imtis 
tinkamų priemonių;

Or. fr

Pagrindimas

Tinklai, per kuriuos teikiama parama tarptautiniu mastu veikiančių MVĮ plėtrai, yra 
veiksminga priemonė, kurią taikant galima perduoti patikimą informaciją institucijoms. Jie 
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turi būti skatinami kompetentingoms nacionalinėms ir Europos Sąjungos institucijoms 
pranešti apie visus sunkumus, kuriuos MVĮ patiria užsienio rinkose, kad šios institucijos 
galėtų įvertinti, ar atitinkami prekybos partneriai laikosi abipusiškumo reikalavimo.

Pakeitimas 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu. Tokios paslaugos galėtų, be kita 
ko, apimti informaciją apie intelektinės 
nuosavybės teises, standartus ir viešųjų 
pirkimų galimybes;

Or. en
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Pagrindimas

Išbraukiamas 8 pakeitimo (pranešimo projektas) paskutinis sakinys: kadangi Komisija atlieka 
padėties analizę, susijusią su teikiamomis paramos paslaugomis trečiosiose šalyse pagal KIP, 
to reikalauti šiame reglamente nėra būtina. Siekiant paaiškinti, kad siūlomas paramos 
paslaugų sąrašas yra pavyzdinis, žodis „turėtų“ pakeistas žodžiu „galėtų“. 

Pakeitimas 120
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. 2012 m. atlikta 
Eurobarometro apklausa taip pat rodo 
neišnaudotą ES MVĮ augimo Europos ir 
užsienio ekologinėse rinkose potencialą, 
atsižvelgiant į jų tarptautinę veiklą ir 
dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.
Atsižvelgdama į Smulkiojo verslo aktą, 
kuriuo Sąjunga ir valstybės narės 
raginamos remti ir skatinti MVĮ 
pasinaudoti už Sąjungos ribų augančiomis 
rinkomis, ES remia Europos verslo 
organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
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vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

2012 m. sausio – vasario mėn. atlikta ir 2012 m. kovo mėn. paskelbta greitoji Eurobarometro 
apklausa Nr. 342 „Į tausų išteklių naudojimą ir ekologines rinkas orientuotos MVĮ“.

Pakeitimas 121
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai.
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
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bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu. Tokios paslaugos turėtų apimti 
informaciją apie intelektinės nuosavybės 
teises, standartus ir viešųjų pirkimų 
taisykles ir galimybes. Todėl ES paramos 
schemų veiksmingumas, prieš nustatant 
naujas schemas, turėtų būti vertinamas 
atsižvelgiant į esamų vietos, regioninių, 
nacionalinių ir Europos paramos schemų 
planavimą;

Or. en

Pakeitimas 122
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 



AM\905685LT.doc 35/125 PE491.338v01-00

LT

srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu; Todėl, prieš Komisijai imantis 
tolesnių veiksmų, pirmiausia reikėtų 
surinkti informaciją apie visas jau 
veikiančias konsultavimo tarnybas. Tada 
reikėtų pasikonsultuoti su MVĮ 
asociacijomis.

Or. de

Pakeitimas 123
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Atsižvelgdama į 
Smulkiojo verslo aktą, kuriuo Sąjunga ir 
valstybės narės raginamos remti ir skatinti 
MVĮ pasinaudoti už Sąjungos ribų 
augančiomis rinkomis, ES remia Europos 
verslo organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 

(14) ribota tarptautinė MVĮ veiklos 
aprėptis tiek Europoje, tiek kitose šalyse 
mažina konkurencingumą. Pagal tam tikrus 
apskaičiavimus šiuo metu eksportuoja arba 
per trejus pastaruosius metus tam tikrą 
laiką eksportavo 25 proc. Sąjungos MVĮ, iš 
kurių tik 13 proc. reguliariai eksportavo už 
Sąjungos ribų ir tik 2 proc. investavo už 
savo šalies ribų. Tačiau ateityje 90 proc. 
augimo bus sukuriama už Sąjungos ribų.
Atsižvelgdama į Smulkiojo verslo aktą, 
kuriuo Sąjunga ir valstybės narės 
raginamos remti ir skatinti MVĮ 
pasinaudoti už Sąjungos ribų augančiomis 
rinkomis, ES remia Europos verslo 
organizacijų tinklą daugiau kaip 
20 užsienio rinkų. Ji teikia finansinę 
paramą ES ir Japonijos bendradarbiavimo 
pramonės srityje centrui, verslo įstaigoms 
Honkonge, Malaizijoje ir Singapūre, 
Europos verslo ir technologijų centrui 
Indijoje, ES MVĮ centrams Kinijoje ir 
Tailande ir Kinijos MVĮ intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybai. 
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vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

Papildoma Europos nauda sukuriama šioje 
srityje telkiant nacionalines pastangas, 
vengiant dubliavimosi, skatinant 
bendradarbiavimą ir siūlant paslaugas, 
kuriomis nebūtų pasiekiama kritinės masės, 
jei jos būtų teikiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti trečiųjų šalių rinkų svarbą ES ekonomikos augimui ateityje.

Pakeitimas 124
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl intelektinės nuosavybes teisių ir techninių standartų dažnai atsiranda kliūčių patekti į 
tarptautines rinkas. Todėl šie svarbūs aspektai turėtų būti aiškiai paminėti.

Pakeitimas 125
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl intelektinės nuosavybes teisių ir techninių standartų dažnai atsiranda kliūčių patekti į 
tarptautines rinkas. Todėl šie svarbūs aspektai turėtų būti aiškiai paminėti.

Pakeitimas 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

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 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. Svarbu sukurti 
platformų technologijas, kurios skatintų 
lyderystę ir konkurencinį pranašumą 
įvairiuose sektoriuose, turinčiuose įtakos 
ekonomikai;

Or. en
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Pakeitimas 127
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

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 turi sukurti 
palankią verslo aplinką. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas MVĮ 
interesams ir sektoriams, kuriuose jos 
veikia aktyviausiai. Komisija turėtų 
užtikrinti tinkamą MVĮ atstovaujančių 
organizacijų ir kitų dalyvių, pvz., 
standartų įstaigų, darbo organizacijų ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
dalyvavimą kuriant ir įgyvendinant 
Sąjungos iniciatyvas. Būtinos Sąjungos 
lygmens iniciatyvos, kuriomis MVĮ būtų 
sudaromos vienodos sąlygos ir skatinamas 
dalijimasis informacija bei žiniomis 
Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 128
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

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 

(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, pirmiausia administracinės 
naštos mažinimui, ir sektoriams, kuriuose 
jos veikia aktyviausiai. Būtinos plataus 
užmojo Sąjungos lygmens iniciatyvos, 
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dalijimasis informacija bei žiniomis 
Europos lygmeniu;

kuriomis MVĮ būtų sudaromos vienodos 
sąlygos ir skatinamas dalijimasis 
informacija bei žiniomis Europos 
lygmeniu;

Or. de

Pakeitimas 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Programoje taip pat turėtų būti 
remiamas MVĮ politikos plėtojimas ir 
bendradarbiavimas tarp politikos 
formuotojų ir MVĮ atstovaujančių 
organizacijų, pvz., finansuojant 
susitikimus, ataskaitų rengimą ir 
duomenų bazių kūrimą. Vykdant tokią 
veiklą daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama sąlygų MVĮ dalyvauti 
programose palengvinimui ir 
reglamentavimo naštos apskritai, visų 
pirma administracinės naštos, 
sumažinimui. Visų pirma Sąjunga turėtų 
nustatyti naują plataus užmojo tikslą 
sumažinti grynąją visų atitinkamų 
Sąjungos teisės aktų administracinę naštą 
25 proc. iki 2020 m. Kiekybinį tikslą 
turėtų papildyti kokybiniai tikslai, pagrįsti 
įmonių, visų pirma MVĮ, poreikiais;

Or. en

Pagrindimas

Papildomas kiekybinis administracinės naštos sumažinimo tikslas. Pranešėjas mano, kad 
naudinga nustatyti kokybinius tikslus laikantis metodo „iš apačios į viršų“.

Pakeitimas 130
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant toliau didinti Europos 
įmonių konkurencingumą, Europos 
viešųjų pirkimų rinka turi būti lengvai 
prieinama MVĮ. Siekiant sumažinti 
išlaidas ir padidinti MVĮ dalyvavimą 
turėtų būti skatinama naudotis 
e. pirkimais pagal Komisijos komunikatą 
„Elektroninių viešųjų pirkimų strategija“1

ir Viešųjų pirkimų direktyvą2;
_______________
1 COM(2012) 0179.
2 COM(2011) 0896.

Or. en

Pakeitimas 131
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Europos įmonių konkurencingumas 
už Sąjungos ribų taip pat susijęs su jų 
gebėjimu gerai įsitvirtinti Europoje ir 
veikti vienodomis sąlygomis su 
konkurentais pasaulinėje rinkoje. 
Kompetentingos nacionalinės ir Europos 
Sąjungos institucijos turėtų remti 
Europoje gaminančių MVĮ plėtrą, 
rezervuodamos joms 20 proc. viešųjų 
pirkimų dalį;

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurie Sąjungos konkurentai remia savo įmones, sudarydami su jomis viešųjų pirkimų 
sutartis. Europos Sąjunga, siekdama apsaugoti darbo vietas ir ES įmonių konkurencingumą, 
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dalį viešųjų pirkimų turi rezervuoti Europoje gaminančioms įmonėms. Tai leis MVĮ stiprėti ir 
plėstis, taigi vėliau jų gebėjimas konkuruoti tarptautiniu mastu didės.

Pakeitimas 132
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Programa taip pat turėtų būti 
remiamas MVĮ politikos kūrimas, pvz., 
finansuojant susitikimus, ataskaitų 
rengimą ir duomenų bazių kūrimą. 
Vykdant tokią veiklą daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama sąlygų MVĮ dalyvauti 
programose palengvinimui ir 
reglamentavimo naštos apskritai, visų 
pirma administracinės naštos, 
sumažinimui. Siekiant užtikrinti, kad 
mažinant reglamentavimo naštą būtų 
atsižvelgiama į praktinius įmonių, visų 
pirma MVĮ, nurodytus poreikius, turėtų 
būti taikomas plataus užmojo į įmones 
orientuotas požiūris;

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad Programa padės įgyvendinti Smulkiojo verslo aktas ir ji taip pat turėtų padėti 
toliau kurti MVĮ politiką. Administracinės naštos sumažinimas yra svarbi dalis ir Komisija 
šiuo atžvilgiu turėtų išklausyti įmonių ir kuo greičiau sudaryti kuo palankesnes sąlygas jų 
augimui.

Pakeitimas 133
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PE491.338v01-00 42/125 AM\905685LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) palanki verslo aplinka Sąjungos 
įmonėms turėtų būti kuriama 
įgyvendinant priemones, kuriomis 
siekiama pagerinti politikos struktūrą, 
įgyvendinimą ir vertinimą, ir priemones, 
kuriomis skatinamas bendradarbiavimas 
formuojant politiką ir dalijantis gerąja 
patirtimi, įskaitant administracinės naštos 
sumažinimą. Tokioms priemonėms būtų 
galima priskirti tyrimus, poveikio 
vertinimus, vertinimus ir konferencijas, 
taip pat ES lygmens patariamųjų grupių 
sukūrimą, pvz., Aukšto lygio 
nepriklausomų suinteresuotųjų šalių 
grupė administracinei naštai mažinti. 
Visų pirma Sąjunga turėtų nustatyti 
naują, plataus užmojo tikslą sumažinti 
grynąją visų atitinkamų Sąjungos teisės 
aktų administracinę naštą 25 proc. iki 
2020 m.;

Or. en

Pakeitimas 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Programoje taip pat turėtų būti 
remiamas MVĮ politikos plėtojimas ir 
bendradarbiavimas tarp politikos 
formuotojų ir MVĮ atstovaujančių 
organizacijų, regioninių valdžios 
institucijų ir finansų tarpininkų, pvz., 
finansuojant susitikimus, ataskaitų 
rengimą ir duomenų bazių kūrimą. 
Tokioje veikloje daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama sąlygų MVĮ dalyvauti 
programose palengvinimui ir 
reglamentavimo naštos apskritai, visų 



AM\905685LT.doc 43/125 PE491.338v01-00

LT

pirma administracinės naštos, 
sumažinimui. Siekiant užtikrinti, kad 
mažinant reglamentavimo naštą būtų 
atsižvelgiama į praktinius įmonių, visų 
pirma MVĮ, nurodytus poreikius, turėtų 
būti taikomas plataus užmojo į įmones 
orientuotas požiūris;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad politikos formuotojai, MVĮ atstovaujančios organizacijos, regioninės 
valdžios institucijos ir finansų tarpininkai bendradarbiautų kuriant ir MVĮ skirtas finansines 
priemones.

Pakeitimas 135
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) pripažįstama, kad teisės aktų 
laikymuisi skirtos išlaidos dažnai gali būti 
didesnės mažose įmonėse, todėl gerinant 
pagrindines MVĮ veiklos sąlygas ir verslo 
aplinką turėtų būti imamasi veiksmų, 
susijusių su neproporcingos 
administracinės naštos MVĮ vertinimu ir 
sumažinimu. Šis klausimas turėtų būti 
sprendžiamas per procesą, kuriame 
konsultuojamasi su įvairiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
atitinkamomis ekspertų grupėmis, visų 
pirma Aukšto lygio nepriklausomų 
suinteresuotųjų šalių grupe 
administracinei naštai mažinti, kad būtų 
skatinama supaprastinti ir patobulinti 
reglamentavimą ir kartu užtikrinti 
aukštus socialinius, aplinkos ir vartotojų 
apsaugos standartus ir vienodas veiklos 
sąlygas vidaus rinkoje;
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Or. en

Pakeitimas 136
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) elektroninis identifikavimas yra 
pagrindinis Europos prekybos elementas, 
todėl turėtų būti skatinamas 
e. identifikavimo, e. tapatybės nustatymo, 
e. parašo ir Asmeninio rakto 
infrastruktūros abipusis pripažinimas ir 
tarpusavio sąveika, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas šių priemonių naudojimas;

Or. en

Pagrindimas

Šios e. valdžios priemonės ypač naudingos MVĮ, kurios susiduria su rimtais sunkumais 
tarptautinės prekybos srityje.

Pakeitimas 137
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) kuriant MVĮ politiką ir naujas 
veiklas turėtų būti atsižvelgiama į 
susijusių suinteresuotųjų subjektų, 
įskaitant MVĮ atstovaujančias 
organizacijas, nuomones. Todėl esamos 
struktūros, pvz., MVĮ atstovų tinklas, 
turėtų būti kiek įmanoma plačiau 
naudojamos siekiant išvengti dubliavimo 
ir papildomos biurokratinės naštos 
sukūrimo;
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Or. en

Pagrindimas

Kuriant MVĮ skirtą politiką svarbu atsižvelgti į MVĮ atstovaujančių organizacijų specialiąsias 
žinias ir patirtį. Tačiau tai reikėtų daryti taip, kad nebūtų sukuriama papildoma 
administracinė našta arba dubliuojamos veikiančios struktūros.

Pakeitimas 138
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) kuriant MVĮ politiką ir naują veiklą 
turėtų būti atsižvelgiama į susijusių 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant MVĮ 
atstovaujančias organizacijas, nuomones. 
Todėl esamos struktūros, pvz., MVĮ 
atstovų tinklas, turėtų būti kuo plačiau 
naudojamos siekiant išvengti dubliavimo 
ir papildomos biurokratinės naštos 
sukūrimo;

Or. en

Pagrindimas

Kuriant MVĮ skirtą politiką svarbu atsižvelgti į MVĮ atstovaujančių organizacijų specialiąsias 
žinias ir patirtį. Tačiau tai reikėtų daryti taip, kad nebūtų sukuriama papildoma 
administracinė našta arba dubliuojamos veikiančios struktūros.

Pakeitimas 139
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15c) pagal Komisijos komunikatą 
„Europos naudojimasis elektroninių 
sąskaitų faktūrų išrašymo privalumais“1

elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas 
yra pagrindinė priemonė, kuria Europos 
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įmonės gali naudotis siekdamos sumažinti 
su sąskaitų faktūrų išrašymu susijusią 
naštą ir padidinti jų veiksmingumą. 
Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas 
duoda ir kitokią naudą, pvz., didesnis 
veiksmingumas, trumpesni mokėjimo 
terminai, geresnis PVM surinkimas ir 
mažesnės išlaidos;
_______________
1 COM(2010) 0712.

Or. en

Pakeitimas 140
Amalia Sartori

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, 
riboti ištekliai ir naujos socialinės 
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 
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;

Or. en

Pagrindimas

Dizainu pagrįstos vartojimo prekės sudaro svarbią Sąjungos ekonomikos sektoriaus dalį ir 
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šio sektoriaus įmonės iš esmės prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Todėl Programa 
turėtų būti remiamos šio sektoriaus įmonės, kurios taip pat sudaro nemažą visų MVĮ dalį.

Pakeitimas 141
Josefa Andrés Barea

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, 
riboti ištekliai ir naujos socialinės 
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 
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;

Or. en

Pagrindimas

Dizainu pagrįstos vartojimo prekės sudaro svarbią Sąjungos ekonomikos sektoriaus dalį ir 
šio sektoriaus įmonės iš esmės prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Todėl Programa 
turėtų būti remiamos šio sektoriaus įmonės, kurios taip pat sudaro nemažą visų MVĮ dalį.

Pakeitimas 142
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Programa taip pat turėtų būti 
remiami konkretūs veiksmais, skirti 
Smulkiojo verslo akto iniciatyvai 
įgyvendinti, kuria siekiama didinti MVĮ 
informuotumą apie aplinkos ir su energija 
susijusius klausimus ir padėti joms 
įgyvendinti teisės aktus, įvertinant jų 
veiklą aplinkos ir energijos požiūriais ir 
atnaujinant jų įgūdžius ir kvalifikaciją;

Or. en

Pagrindimas

Smulkiojo verslo akte nustatytas 9 principas: „Sudaryti MVĮ sąlygas paversti aplinkos 
problemas galimybėmis“.

Pakeitimas 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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 

(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 (10 proc.) prisideda prie 
Sąjungos bendrojo vidaus produkto ir 
12 proc. – prie visų darbo vietų kūrimo, 
dėl to jų vykdoma veikla yra trečia 
svarbiausia socialinė ir ekonominė veikla 
ES, ir turi daug verslo plėtros galimybių, 
kadangi jame daugiausia veikia MVĮ;
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informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo
strategijos ir dalijamasi geriausia 
patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Turizmas sudaro svarbią Sąjungos ekonomikos sektoriaus dalį ir šio sektoriaus įmonės iš 
esmės prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Pateikti duomenys leidžia pabrėžti šio 
sektoriaus svarbą.

Pakeitimas 144
Marian-Jean Marinescu

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. 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 kompetencija šioje srityje, 
papildanti valstybių narių veiksmus. Šis 
sektorius atlieka labai svarbų vaidmenį 
vykdant Sąjungos ekonominę plėtrą ir 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl turizmo sektorius turėtų būti 
įtrauktas į bendruosius ir konkrečius 
Programos tikslus. Akivaizdu, kad 
Sąjungos lygmens iniciatyva turizmo 
sektoriui suteikia papildomos naudos, nes 
teikiama informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo 
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strategijos ir dalijamasi geriausia patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 145
Ioan Enciu

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. 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 kompetencija šioje srityje, 
papildanti valstybių narių veiksmus. Šis 
sektorius atlieka labai svarbų vaidmenį 
vykdant Sąjungos ekonominę plėtrą ir 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl turizmo sektorius turėtų būti 
įtrauktas į bendruosius ir konkrečius 
Programos tikslus. Akivaizdu, kad 
Sąjungos lygmens iniciatyva turizmo 
sektoriui suteikia papildomos naudos, nes 
teikiama informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo 
strategijos ir dalijamasi geriausia patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 146
Gaston Franco
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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. 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 kompetencija šioje srityje, 
papildanti valstybių narių veiksmus. 
Nepaisant šio pripažinimo, sektoriui 
netaikoma jokia konkreti Europos 
Sąjungos programa ir jis nelaikomas 
prioritetu kitose programose, pavyzdžiui, 
susijusiose su sanglaudos politika.
Akivaizdu, kad Sąjungos lygmens 
iniciatyva turizmo sektoriui suteikia 
papildomos naudos, nes teikiama 
informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo 
strategijos ir dalijamasi geriausia patirtimi;

Or. fr

Pakeitimas 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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. 

(18) kaip nurodyta 2010 m. birželio 30 d. 
Komisijos komunikate „Turistų 
lankomiausias žemynas – Europa. Nauja 
turizmo politika“, kurį 2010 m. spalio mėn. 
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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;

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 ir kultūros paveldo svarba ir 
nurodoma konkreti Sąjungos kompetencija
šioje srityje, papildanti valstybių narių 
veiksmus. Dėl turizmo veiklos paveldas iš 
esmės prisideda prie ekonomikos. 
Akivaizdu, kad Sąjungos lygmens 
iniciatyva turizmo sektoriui suteikia 
papildomos naudos, nes teikiama 
informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo 
strategijos ir dalijamasi geriausia patirtimi, 
ir prisidedama prie vietos išteklių tvarumo 
ir užimtumo;

Or. en

Pakeitimas 148
Mario Pirillo

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, 

(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 kompetencija šioje srityje, 
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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;

papildanti valstybių narių veiksmus. 
Akivaizdu, kad Sąjungos lygmens 
iniciatyva turizmo sektoriui suteikia 
papildomos naudos, nes teikiama 
informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo 
strategijos, galinčios padidinti Europos 
turizmo krypčių tvarumą ir pagerinti 
kokybę, ir nustatoma geriausia patirtis, 
galinti būti naudinga konkretiems 
sektoriams, kaip antai kurortiniam arba 
pakrančių turizmui;

Or. it

Pakeitimas 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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. 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 kompetencija šioje srityje, 
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, 
todėl tolesnė veikla šioje srityje yra 
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pagrįsta;

Or. en

Pakeitimas 150
Bendt Bendtsen

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. 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 kompetencija šioje srityje, 
papildanti valstybių narių veiksmus. Pagal 
Programą turėtų būti remiamos 
iniciatyvos turizmo srityje, kurioje
akivaizdi Sąjungos lygmens papildoma 
nauda, nes teikiama informacija ir 
atliekama analizė, kuriami bendri kokybės 
standartai ir dalijamasi geriausia patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 151
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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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. Šio sektoriaus 
įmonės iš esmės (10 proc.) prisideda prie 
Sąjungos bendrojo vidaus produkto ir 
12 proc. – prie visų darbo vietų kūrimo, 
dėl to jų vykdoma veikla yra trečia pagal 
svarbą socialinė ir ekonominė veikla ES,
ir turi daug verslo plėtros galimybių, 
kadangi jame daugiausia veikia MVĮ;

Or. en

Pagrindimas

Turizmas sudaro svarbią Sąjungos ekonomikos sektoriaus dalį ir šio sektoriaus įmonės iš 
esmės prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Pateikti duomenys leidžia pabrėžti šio 
sektoriaus svarbą.

Pakeitimas 152
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Lisabonos sutartyje pripažįstama 
turizmo svarba ir nurodoma konkreti 
Sąjungos kompetencija šioje srityje, 
papildanti valstybių narių veiksmus. Šis 
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sektorius atlieka pagrindinį vaidmenį 
vykdant Sąjungos ekonominę plėtrą ir 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl turizmas turėtų būti įtrauktas į 
bendruosius ir konkrečius Programos 
tikslus. Akivaizdu, kad Sąjungos lygmens 
iniciatyva turizmo sektoriui suteikia 
papildomos naudos, visų pirma tobulinant 
žinių apie turizmą pagrindą, nes teikiama 
informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo 
strategijos ir dalijamasi geriausia 
patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Lisabonos sutartyje pripažįstama turizmo svarba ir nurodoma konkreti Sąjungos 
kompetencija šioje srityje ir ši Programa padės įgyvendinti šią kompetenciją. Todėl tekste 
reikėtų pateikti išsamesnę informaciją.

Pakeitimas 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Lisabonos sutartyje pripažįstama 
turizmo svarba ir nurodoma konkreti 
Sąjungos kompetencija šioje srityje, 
papildanti valstybių narių veiksmus. Šis 
sektorius atlieka pagrindinį vaidmenį 
vykdant Sąjungos ekonominę plėtrą ir 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Todėl turizmas turėtų būti įtrauktas į 
bendruosius ir konkrečius Programos 
tikslus. Akivaizdu, kad Sąjungos lygmens 
iniciatyva turizmo sektoriui suteikia 
papildomos naudos, visų pirma tobulinant 
žinių apie turizmą pagrindą, nes teikiama 
informacija ir atliekama analizė, 
plėtojamos tarpvalstybinės skatinimo 
strategijos ir dalijamasi geriausia 



AM\905685LT.doc 57/125 PE491.338v01-00

LT

patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Lisabonos sutartyje pripažįstama turizmo svarba ir nurodoma konkreti Sąjungos 
kompetencija šioje srityje ir ši Programa padės įgyvendinti šią kompetenciją. Todėl tekste 
reikėtų pateikti išsamesnę informaciją.

Pakeitimas 154
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Europos Sąjunga yra turistų 
lankomiausia vieta pagal tarptautinių 
skrydžių skaičių ir šią pirmaujančią 
poziciją reikia dar labiau stiprinti 
sprendžiant problemas, kurias sukelia, 
visų pirma, didesnė pasaulinė 
konkurencija ir nuolat kintanti rinkos 
paklausa ir, antra, poreikis užtikrinti 
didesnį ir labiau ilgalaikį tvarumą;

Or. en

Pagrindimas

Žr. pirmiau.

Pakeitimas 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) Europos Sąjunga yra turistų 
lankomiausia vieta pagal tarptautinių 
skrydžių skaičių ir šią pirmaujančią 
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poziciją reikia dar labiau stiprinti 
sprendžiant problemas, kurias sukelia, 
visų pirma, didesnė pasaulinė 
konkurencija ir nuolat kintanti rinkos 
paklausa ir, antra, poreikis užtikrinti 
didesnį ir labiau ilgalaikį tvarumą;

Or. en

Pagrindimas

Lisabonos sutartyje pripažįstama turizmo svarba ir nurodoma konkreti Sąjungos 
kompetencija šioje srityje ir ši Programa padės įgyvendinti šią kompetenciją. Todėl tekste 
reikėtų pateikti išsamesnę informaciją.

Pakeitimas 156
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18c) turizmui Europoje iškilo daugybė 
sunkumų: pasaulio ekonomikos krizė, 
kitų lankytinų vietovių, esančių už ES 
ribų, konkurencingumas ir siūlomų 
turistinių objektų įvairovė, klimato kaitos 
padariniai ir turizmo veiklos sezoniniai 
svyravimai, demografiniai pokyčiai 
Europoje, didėjantis informacijos ir ryšių 
technologijų poveikis ir daug nenumatytų 
aplinkybių, retkarčiais turinčių įtakos 
pramonei. Todėl Europos Sąjunga turėtų 
išsaugoti lyderio pozicijas turizmo 
sektoriuje;

Or. en

Pagrindimas

Žr. pirmiau.
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Pakeitimas 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18c) turizmui Europoje iškilo daugybė 
sunkumų: pasaulio ekonomikos krizė, 
kitų lankytinų vietovių, esančių už ES 
ribų, konkurencingumas ir siūlomų 
turistinių objektų įvairovė, klimato kaitos 
padariniai ir turizmo veiklos sezoniniai 
svyravimai, demografiniai pokyčiai 
Europoje, didėjantis informacijos ir ryšių 
technologijų poveikis ir daug nenumatytų 
aplinkybių, retkarčiais turinčių įtakos 
pramonei. Todėl Europos Sąjunga turėtų 
išsaugoti lyderio pozicijas turizmo 
sektoriuje;

Or. en

Pagrindimas

Lisabonos sutartyje pripažįstama turizmo svarba ir nurodoma konkreti Sąjungos 
kompetencija šioje srityje ir ši Programa padės įgyvendinti šią kompetenciją. Todėl tekste 
reikėtų pateikti išsamesnę informaciją.

Pakeitimas 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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, įvairių rūšių 
įgyvendinimo priemonės, stebėsenos, 
vertinimo ir Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos priemonės. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas finansinių 
priemonių stebėsenai. Naujas veiklos 



PE491.338v01-00 60/125 AM\905685LT.doc

LT

rodiklių rinkinys turėtų leisti lanksčiai 
įgyvendinti tokias finansines priemones;

Or. en

Pagrindimas

Lankstumas turėtų būti pagrindinis aspektas, kai kalbama apie geros sistemos, susijusios su 
MVĮ galimybėmis gauti finansavimą, įgyvendinimą.

Pakeitimas 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, kitų Sąjungos 
programų, visų pirma iniciatyvos 
„Horizontas 2020“, ir struktūrinių fondų 
sąsajas. Remiant MVĮ inovacijų ir 
mokslinių tyrimų veiklą ši sąveika gali 
būti pagrįsta ir nacionaline bei regionine 
patirtimi „iš apačios į viršų“ įgyvendinant 
Eureka bei Eurostars programas;

Or. en

Pakeitimas 160
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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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, kitų Sąjungos 
programų, pvz., pirmiausia 
„Horizontas 2020“, ir struktūrinių fondų 
sąsajas;

Or. de

Pakeitimas 161
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) sprendimai suteikti MVĮ finansinę 
paramą turėtų būti priimami skaidriai. 
Tokios paramos skyrimas ir jos 
mokėjimas turėtų būti skaidrus, 
reikalaujantis mažai biurokratinių 
procedūrų ir atitikti bendras taisykles;

Or. en

Pakeitimas 162
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Programa turėtų būti stebima ir 
vertinama, kad būtų galima ją koreguoti;

(25) Programa turėtų būti stebima ir 
vertinama, kad ją būtų galima koreguoti. 
Turėtų būti rengiama metinė jos 
įgyvendinimo ataskaita, kurioje būtų 
pristatoma padaryta pažanga ir 
planuojami veiksmai; ataskaita turėtų 
būti pateikiama kompetentingam Europos 
Parlamento komitetui;

Or. en

Pakeitimas 163
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatoma 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 
veiksmų, kuriais siekiama nustatyti 
skirtingų dydžių įmonių ekonominę ir 
socialinę pusiausvyrą, visų pirma 
skatinant labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių steigimą, tvirtą augimą ir tvarią 
plėtrą, programa (toliau – Programa).

Or. pt

Pakeitimas 164
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatoma 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 
veiksmų, kuriais siekiama padidinti įmonių 

Nustatoma 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 
veiksmų, kuriais siekiama padidinti įmonių 



AM\905685LT.doc 63/125 PE491.338v01-00

LT

konkurencingumą, programa, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas mažosioms ir
vidutinėms įmonėms (MVĮ) (toliau –
Programa).

konkurencingumą, programa, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
labai mažoms, mažosioms, su amatais 
susijusioms ir vidutinėms įmonėms, 
socialinės ekonomikos įmonėms ir 
laisvųjų profesijų atstovams (toliau –
Programa).

Or. en

Pagrindimas

Programa turėtų būti skirta visoms MVĮ ir joje turėtų būti atsižvelgiama į skirtingą įmonių 
dydį ir rūšį.

Pakeitimas 165
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatoma 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 
veiksmų, kuriais siekiama padidinti įmonių 
konkurencingumą, programa, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) ir laisvųjų profesijų 
atstovams (toliau – Programa).

Or. en

Pagrindimas

Programa turėtų būti skirta visoms MVĮ ir joje turėtų būti atsižvelgiama į skirtingą įmonių 
dydį.

Pakeitimas 166
Josefa Andrés Barea



PE491.338v01-00 64/125 AM\905685LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatoma 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 
veiksmų, kuriais siekiama padidinti įmonių 
konkurencingumą, programa, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), labai mažoms 
įmonėms ir su amatais susijusioms 
įmonėms (toliau – Programa).

Or. es

Pagrindimas

Programoje COSME turi būti numatytos priemonės, konkrečiai skirtos šio tipo įmonėms.

Pakeitimas 167
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatoma 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 
veiksmų, kuriais siekiama padidinti įmonių 
konkurencingumą, programa, kurioje 
ypatingas dėmesys skiriamas 
savarankiškai dirbantiems asmenims, 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (toliau – Programa).

Or. en

Pagrindimas

Programa turėtų būti skirta visoms MVĮ ir joje turėtų būti atsižvelgiama į skirtingą įmonių 
dydį.
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Pakeitimas 168
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 169
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nustatoma 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. 
gruodžio 31 d. laikotarpio Sąjungos 
veiksmų, kuriais siekiama padidinti labai 
mažų, taip pat mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) konkurencingumą, programa 
(toliau – Programa).

Or. de

Pakeitimas 170
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų:
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skiriant konkretiems Europos ir 
pasaulinio lygmens MVĮ poreikiams:

Or. de

Pakeitimas 171
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems Europos ir pasaulinio 
lygmens MVĮ poreikiams:

1. Programa bus prisidedama prie toliau
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems Europos MVĮ 
poreikiams:

Or. en

Pagrindimas

19 pakeitimo (pranešimo projektas) ištaisymas.

Pakeitimas 172
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems Europos ir pasaulinio 
lygmens MVĮ poreikiams:

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems ES ir trečiųjų šalių, 
dalyvaujančių Programoje pagal 
5 straipsnį, MVĮ poreikiams:

Or. sl

Pakeitimas 173
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems Europos ir pasaulinio 
lygmens MVĮ poreikiams:

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems vietos, regionų, 
Europos ir pasaulinio lygmens labai mažų 
įmonių ir MVĮ poreikiams:

Or. ro

Pakeitimas 174
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems Europos ir pasaulinio 
lygmens MVĮ poreikiams:

1. Programa bus prisidedama prie toliau 
nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems MVĮ poreikiams 
Sąjungoje:

Or. en

Pakeitimas 175
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) nustatyti skirtingų dydžių įmonių 
ekonominę ir socialinę pusiausvyrą;

Or. pt
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Pakeitimas 176
Ioannis A. Tsoukalas

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, įskaitant 
turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir 
tvarumą, atsižvelgiant į didelį šio 
sektoriaus indėlį į Sąjungos bendrąjį 
vidaus produktą ir darbo vietų kūrimą, ir 
didelį šiame sektoriuje veikiančių MVĮ 
skaičių;

Or. en

Pakeitimas 177
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) skatinti steigti labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones, įskaitant turizmo 
sektoriaus įmones, ir užtikrinti 
finansavimo sąlygų, autonomijos, 
konkurencingumo ir tvarumo, kurie 
būtini šių įmonių sparčiam augimui ir 
ilgalaikei plėtrai, apsaugą;

Or. pt

Pakeitimas 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

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

(a) didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 179
Silvia-Adriana Ţicău

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 
labai mažų įmonių ir MVĮ, įskaitant 
turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir 
tvarumą;

Or. ro

Pakeitimas 180
Hermann Winkler

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 MVĮ, įskaitant turizmo 
sektoriaus, konkurencingumą ir tvarumą;

Or. de

Pakeitimas 181
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu
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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 
konkurencingumą ir tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 182
Romana Jordan

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 
konkurencingumą ir tvarumą;

Or. sl

Pakeitimas 183
Krišjānis Kariņš

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 
konkurencingumą ir tvarumą;

Or. lv

Pakeitimas 184
Inês Cristina Zuber
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) sudaryti labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms visas sąlygas gauti 
finansavimą, skirtą veiklai pradėti ir 
plėsti, ir juo naudotis.

Or. pt

Pakeitimas 185
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) nuo pat vidurinės mokyklos skatinti 
verslumo kultūrą ir MVĮ steigimą, 
konsolidavimą bei augimą.

Or. it

Pagrindimas

Programos galutinis tikslas turi būti įmonės rėmimas visais gyvavimo etapais, taigi ir 
konsolidavimas, suprantamas kaip konkurencingas restruktūrizavimas (pertvarkymas). 
Reikėtų, kad verslumo kultūra ir žinios būtų perduodamos dar aukštosiose mokyklose, ypač 
profesinėse.

Pakeitimas 186
Silvia-Adriana Ţicău

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 kultūrą ir labai mažų 
įmonių ir MVĮ steigimą bei augimą.
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Or. ro

Pakeitimas 187
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) įgyvendinti Smulkiojo verslo akto 
principus ir laikytis jame nustatytų 
prioritetų ES politikoje ir programose.

Or. en

Pagrindimas

Smulkiojo verslo akte nustatyta 10 principų ir politiniai bei teisėkūros veiksmai, kuriais 
siekiama skatinti MVĮ augimo ir darbo vietų kūrimo galimybes. Smulkiojo verslo akto 
įgyvendinimas padeda siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. Pasiūlymo tekste nėra jokios 
papildomos nuorodos į Smulkiojo verslo aktą.

Pakeitimas 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) padėti įgyvendinti, stebėti ir vertinti 
Smulkiojo verslo aktą Europai;
.

Or. fr

Pakeitimas 189
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) skatinti MVĮ tvarų vystymąsi;

Or. es

Pagrindimas

Tarp bendrų Programos tikslų svarbu aiškiai nurodyti tvarų vystymąsi.

Pakeitimas 190
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) taikyti Smulkiojo verslo akto 
principus ir įgyvendinti jo prioritetus, 
vykdant Sąjungos politiką ir programas.

Or. es

Pakeitimas 191
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgyvendindamos priimtas priemones, 
skirtas MVĮ, ir taikydamos Programą 
valstybės narės ir Komisija ypatingą 
dėmesį skiria šių įmonių statusų įvairovei.

Or. fr

Pakeitimas 192
Henri Weber
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įgyvendindamos priimtas priemones, 
skirtas MVĮ, ir taikydamos Programą 
valstybės narės ir Komisija ypatingą 
dėmesį skiria šių įmonių statusų įvairovei.

Or. fr

Pakeitimas 193
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos pramonės sektoriaus augimo 
procentinę dalį, palyginti su viso bendrojo 
vidaus produkto (BVP) augimu;

(a) Sąjungos pramonės ir su pramone 
susijusių paslaugų sektoriaus augimo 
procentinę dalį, palyginti su viso bendrojo 
vidaus produkto (BVP) augimu;

Or. it

Pagrindimas

Programa turi būti skirta ne tik pramonės, bet ir paslaugų sektoriui.

Pakeitimas 194
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos pramonės sektoriaus augimo 
procentinę dalį, palyginti su viso bendrojo 
vidaus produkto (BVP) augimu;

(a) kiekvienos valstybės narės ir Sąjungos 
pramonės sektoriaus augimo procentinę 
dalį, palyginti su viso bendrojo vidaus 
produkto (BVP) augimu;
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Or. pt

Pakeitimas 195
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos pramonės sektoriaus augimo 
procentinę dalį, palyginti su viso bendrojo 
vidaus produkto (BVP) augimu;

(a) Sąjungos pramonės ir paslaugų
sektoriaus augimo procentinę dalį, 
palyginti su viso bendrojo vidaus produkto 
(BVP) augimu;

Or. ro

Pakeitimas 196
Inês Cristina Zuber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) gamybos veiksnių, susijusių, pvz., su 
energija, transportu ir komunikacijomis, 
išlaidų sumažinimą;

Or. pt

Pakeitimas 197
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos ekologinės pramonės 
produkcijos apimties padidėjimą;

(b) kiekvienos valstybės narės 
nacionalinės produkcijos apimties ir
Sąjungos ekologinės pramonės produkcijos 
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apimties padidėjimą;

Or. pt

Pakeitimas 198
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos ekologinės pramonės 
produkcijos apimties padidėjimą;

(b) Sąjungos ekologinės pramonės 
produkcijos apimties ir mažai kenksmingų 
aplinkai gaminių bei paslaugų pasiūlos 
padidėjimą;

Or. it

Pagrindimas

Ekologinė pramonė apima sektorius, kurių pagrindinė veikla (angl. core business) – prekių ir 
paslaugų, kurios gali padėti išmatuoti, numatyti, apriboti, sumažinti ar ištaisyti vandens, oro, 
dirvožemio padaromą žalą aplinkai bei spręsti su atliekomis, triukšmu ir ekosistemomis 
susijusias problemas, gamyba. Tai technologijos, gaminiai ir paslaugos, mažinantys pavojų 
aplinkai ir taršą.

Pakeitimas 199
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos ekologinės pramonės 
produkcijos apimties padidėjimą;

(b) Sąjungos ypač (bet ne išimtinai) 
ekologinės pramonės produkcijos apimties 
padidėjimą;

Or. ro
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Pakeitimas 200
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pasikeitusią MVĮ tenkančią 
administracinę naštą;

(c) sumažėjusią MVĮ tenkančią 
administracinę ir reglamentavimo naštą, 
taip pat pasikeitusį naujai įsteigtų MVĮ, 
verslo perdavimo ir nesėkmingos verslo 
pradžios atvejų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pasikeitusią MVĮ tenkančią 
administracinę naštą;

(c) pasikeitusią MVĮ tenkančią 
administracinę ir reglamentavimo naštą;

Or. en

Pakeitimas 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pasikeitusią MVĮ tenkančią 
administracinę naštą;

(c) pasikeitusią naujoms ir anksčiau 
įsteigtoms MVĮ tenkančią administracinę 
naštą;

Or. en
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Pakeitimas 203
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pasikeitusią MVĮ tenkančią 
administracinę naštą;

(c) sumažėjusią labai mažoms įmonėms ir
MVĮ tenkančią administracinę naštą;

Or. ro

Pakeitimas 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pasikeitusią MVĮ tenkančią 
administracinę naštą;

(c) sumažėjusią MVĮ tenkančią 
administracinę ir reglamentavimo naštą;

Or. en

Pakeitimas 205
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) įgyvendintus Smulkiojo verslo akto 
principus ir jame nustatytų prioritetų 
taikymą ES politikoje ir programose.

Or. en

Pagrindimas

Smulkiojo verslo akto įgyvendinimas padeda siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Pasiūlymo tekste nėra jokios papildomos nuorodos į Smulkiojo verslo aktą.
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Pakeitimas 206
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) investicijų į švarias technologijas 
augimą;

Or. it

Pagrindimas

Suderinta su strategija „Europa 2020“.

Pakeitimas 207
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) teisės aktų sistemos supaprastinimą;

Or. it

Pakeitimas 208
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) MVĮ augimą pridėtinės vertės ir
darbuotojų skaičiaus požiūriu;

(d) labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių augimą pridėtinės vertės,
darbuotojų ir neterminuotų darbo 
sutarčių skaičiaus požiūriu;
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Or. pt

Pakeitimas 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) MVĮ augimą pridėtinės vertės ir 
darbuotojų skaičiaus požiūriu;

(d) MVĮ augimą;

Or. en

Pakeitimas 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) skirtumą tarp naujai ir anksčiau 
įsteigtų MVĮ skaičiaus;

Or. en

Pakeitimas 211
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) paramą MVĮ telkimuisi ir plėtimuisi;

Or. it
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Pagrindimas

Reikia remti MVĮ telkimąsi ir plėtimąsi, jeigu taip galima užtikrinti didesnį konkurencingumą.

Pakeitimas 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) MVĮ apyvartos rodiklį. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) didesnį labai mažų įmonių ir MVĮ 
skaičių.

Or. ro

Pakeitimas 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) didesnį Sąjungos MVĮ 
konkurencingumą, palyginti su 
pagrindinių konkuruojančių MVĮ 
konkurencingumu;
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Or. en

Pakeitimas 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) didesnį MVĮ, kurios užsiima 
tarpvalstybine komercine veikla Sąjungos 
viduje ar už jos ribų, dalį;

Or. en

Pakeitimas 216
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programa remiamas strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimas ir 
padedama siekti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo tikslų. Visų pirma 
Programa padedama siekti pagrindinio 
tikslo, susijusios su užimtumu.

3. Programa remiama subalansuota 
pramonės sektorių valstybėse narėse 
plėtra ir padedama nustatyti skirtingų 
dydžių įmonių ekonominę ir socialinę 
pusiausvyrą, skatinant steigti labai mažas, 
mažąsias ir vidutines įmones, ir 
užtikrinant finansavimo sąlygų, 
konkurencingumo ir tvarumo, kurie yra 
būtini jų pažangiam ir sparčiam augimui 
ir ilgalaikei plėtrai, apsaugą, sudarant 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms visas sąlygas gauti finansavimą 
veiklai pradėti ir plėsti ir juo naudotis, ir 
taip padedant iš esmės didinti užimtumą.

Or. pt
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Pakeitimas 217
Marian-Jean Marinescu

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 MVĮ galimybes gauti 
finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos 
forma;

Or. en

Pakeitimas 218
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) sumažinti dabartinį ekonominį 
disbalansą tarp įvairių dydžių įmonių;

Or. pt

Pakeitimas 219
Mario Pirillo

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 
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas;

Or. it

Pakeitimas 220
Konrad Szymański, Vicky Ford
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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 
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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, 
įskaitant turizmo, kultūros paveldo, 
kūrybinės pramonės, meno ir amatų
sektoriaus įmones, konkurencingumo, 
patekimo į rinką ir tvarumo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 222
Ioannis A. Tsoukalas

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, 
įskaitant turizmo sektoriaus, 
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas, 
atsižvelgiant į didelį šio sektoriaus indėlį į 
Sąjungos bendrąjį vidaus produktą ir 
darbo vietų kūrimą, ir didelį šiame 
sektoriuje veikiančių MVĮ skaičių;
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Or. en

Pakeitimas 223
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) gerinti pagrindines ES įmonių tokiuose 
sektoriuose, kaip antai turizmas, 
mechanikos inžinerija, medienos 
perdirbimas, maisto gamyba ir kt.,
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas;

Or. lv

Pakeitimas 224
Silvia-Adriana Ţicău

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 labai mažų įmonių ir MVĮ, įskaitant 
turizmo sektoriaus įmones,
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas;

Or. ro

Pakeitimas 225
Hermann Winkler

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 mažųjų ir 
vidutinių įmonių, įskaitant turizmo 
sektoriaus įmones, konkurencingumo ir 
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tvarumo sąlygas;

Or. de

Pakeitimas 226
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) skatinti inovacijas įmonėse, kad jos 
prisitaikytų prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių, klimato kaitos 
neskatinančių, energiją ir išteklius 
tausojančių technologijų ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 227
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) didinti labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių svarbų vaidmenį 
atsižvelgiant į jų socialinį aspektą, 
skatinant jas visų pirma kurti darbo 
vietas, kuriose būtų paisoma teisių;

Or. pt

Pakeitimas 228
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skatinti turizmo įmonių patrauklumą 
ir tvarumą;

Or. it

Pakeitimas 229
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 230
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) gerinti konsultavimosi galimybes;

Or. de

Pakeitimas 231
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) skatinti verslumą ir verslumo 
kultūrą;

Or. en
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Pakeitimas 232
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) atsižvelgiant į kiekvienos valstybės 
narės nurodytus poreikius skatinti 
verslumą, įskaitant tam tikrų tikslinių 
grupių;

Or. pt

Pakeitimas 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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, t. y. moterų ir jaunų 
verslininkų;

Or. en

Pakeitimas 234
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) skatinti verslumą ir verslumo kultūrą;

Or. en
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Pakeitimas 235
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) skatinti verslumą ir verslumo kultūrą;

Or. en

Pakeitimas 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) skatinti verslumą;

Or. en

Pakeitimas 237
Hermann Winkler

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, taip pat didelį dėmesį 
skiriant įmonių perdavimo lengvinimui;

Or. de
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Pakeitimas 238
Marian-Jean Marinescu

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 galimybes patekti į rinkas, visų 
pirma Sąjungos viduje ir pasaulio mastu;

Or. en

Pakeitimas 239
Silvia-Adriana Ţicău

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 labai mažų įmonių ir MVĮ 
galimybes gauti finansavimą nuosavo 
kapitalo ir skolos forma;

Or. ro

Pakeitimas 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 ir pasinaudoti finansinėmis 
priemonėmis nuosavo kapitalo ir skolos 
forma;

Or. en
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Pakeitimas 241
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) didinti pagrindines visų sektorių 
Sąjungos įmonių, visų pirma MVĮ, 
įskaitant turizmo sektoriaus įmones, 
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 242
Ioan Enciu

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 į rinkas, visų 
pirma Sąjungos viduje ir pasaulio mastu.

Or. en

Pakeitimas 243
Bendt Bendtsen

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 ne tik į 
Sąjungos, bet ir į pasaulio rinkas;

Or. en
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Pakeitimas 244
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) didinti labai mažų įmonių ir MVĮ 
galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio 
rinkas.

Or. ro

Pakeitimas 245
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) gerinti galimybes patekti į rinkas 
skatinant pritaikyti Europos standartus ir 
taisykles prie labai mažų ir mažųjų 
įmonių poreikių ir realijų;

Or. en

Pakeitimas 246
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) gerinti galimybes patekti į rinkas 
skatinant pritaikyti Europos standartus ir 
taisykles prie labai mažų ir mažųjų 
įmonių poreikių ir realijų;

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti pridėti trys konkretūs pakeitimuose paminėti tikslai. Galimybė naudotis 
standartais ir prisitaikyti prie jų, taip pat verslo perdavimas yra vieni iš 10 Smulkiojo verslo 
akto principų.

Pakeitimas 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) remti ir konsoliduoti kokybiškos 
Europos pramonės plėtrą ir kurti 
„Europos prekinį ženklą“, kuris 
simbolizuotų aukštą kokybę.

Or. en

Pakeitimas 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) stiprinti veiksmus, kuriais siekiama 
skatinti MVĮ, ypač labai mažas įmones, 
naudotis su parama susijusiomis 
paslaugomis ir suteikti joms galimybę šias 
paslaugas gauti.

Or. fr

Pakeitimas 249
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) suteikti geresnes galimybes MVĮ 
gauti konsultacijas.

Or. es

Pakeitimas 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) skatinti kūrybinės pramonės, dizaino 
inovacijų, kultūros paveldo, tradicinio ir 
šiuolaikinio meno ir amatų įtrauktį į 
rinkas, siekiant jų pripažinimo.

Or. en

Pakeitimas 251
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) gerinti galimybes pasinaudoti 
konsultacijomis ir skatinti paramą MVĮ, 
ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms ir 
mažosioms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 252
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) gerinti galimybes pasinaudoti 
konsultacijomis ir skatinti paramą MVĮ, 
ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms ir 
mažosioms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 253
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dc) palengvinti verslo perdavimą.

Or. en

Pakeitimas 254
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dc) palengvinti verslo perdavimą.

Or. en

Pakeitimas 255
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dd) remti MVĮ tarpininkaujančių 
organizacijų vaidmenį ir veiklą.

Or. en

Pakeitimas 256
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Veiksmais, kuriais siekiama 
konkrečių tikslų, prisidedama 
įgyvendinant Smulkiojo verslo aktą:
(a) gerinant galimybes patekti į rinkas 
skatinant pritaikyti Europos standartus ir 
taisykles prie labai mažų ir mažųjų 
įmonių poreikių ir realijų;
(b) gerinant galimybes pasinaudoti 
konsultacijomis ir skatinti paramą MVĮ, 
ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms ir 
mažosioms įmonėms;
(c) palengvinant verslo perdavimą;
(d) remiant MVĮ tarpininkaujančių 
organizacijų vaidmenį ir veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė naudotis standartais ir prisitaikyti prie jų yra vieni iš 10 Smulkiojo verslo akto 
principų – galimybė gauti konsultacijas gali būti papildomas veiksmas arba tikslas.

Pakeitimas 257
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Veiksmais, kuriais siekiama konkrečių 
tikslų, prisidedama įgyvendinant 
Komisijos komunikatą „Visų pirma 
galvokime apie mažuosius“ Europos 
iniciatyva „Small Business Act“1:

_______________
.1 COM(2008) 394.

Or. en

Pakeitimas 258
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendinant Programą skatinama 
būtinybė įmonėms prisitaikyti prie mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių, 
klimato kaitos neskatinančių, energiją ir 
išteklius tausojančių technologijų 
ekonomikos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 259
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendinant Programą skatinama 
būtinybė įmonėms prisitaikyti prie mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių, 
klimato kaitos neskatinančių, energiją ir 

2. Planuojant ir įgyvendinant Programą 
skatinama būtinybė įmonėms prisitaikyti 
prie mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių, klimato kaitos neskatinančių, 
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išteklius tausojančių technologijų 
ekonomikos.

energiją ir išteklius tausojančių 
technologijų ekonomikos.

Or. en

Pakeitimas 260
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendinant Programą skatinama 
būtinybė įmonėms prisitaikyti prie mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių, 
klimato kaitos neskatinančių, energiją ir 
išteklius tausojančių technologijų 
ekonomikos.

2. Įgyvendinant Programą skatinama 
būtinybė įmonėms prisitaikyti prie 
informacinės visuomenės ir mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių, klimato 
kaitos neskatinančių, energiją ir išteklius 
tausojančių technologijų ekonomikos.

Or. ro

Pakeitimas 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

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. Programos įgyvendinimo finansinis 
paketas – apie 0,5 proc. daugiametės 
finansinės programos lėšų, iš jų bent 
60 proc. sumos skiriama finansinėms 
priemonėms.

Or. it

Pagrindimas

Galutinė suma bus skirta atsižvelgiant į derybų dėl daugiametės finansinės programos
rezultatus. Kad programa turėtų didelį poveikį, jai derėtų skirti bent 0,5 proc. DFP lėšų, ir 
bent 60 proc. subsidijos turėtų būti iš tiesų naudojama finansinei paramai MVĮ.
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Pakeitimas 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Or. en

Pakeitimas 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

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. Programos įgyvendinimo finansinis 
paketas – [2,522 mlrd. EUR], iš kurių 
mažiausiai [1,4 mlrd. EUR arba 55 proc.]
skiriama finansinėms priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 264
Bendt Bendtsen

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. Programos įgyvendinimo finansinis 
paketas – [2,522 mlrd. EUR], iš kurių apie 
65 proc. skiriama finansinėms 
priemonėms.
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Or. en

Pakeitimas 265
Romana Jordan

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. Programos įgyvendinimo finansinis 
paketas – [2,522 mlrd. EUR], iš kurių 
mažiausiai [1,4 mlrd. EUR arba 55 proc.]
skiriama finansinėms priemonėms.

Or. sl

Pakeitimas 266
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą nustatyto finansinio 
paketo lėšomis gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su Programai valdyti ir 
jos tikslams siekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, visų pirma su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir ryšių 
veiksmais, įskaitant bendrus pranešimus 
apie Sąjungos politikos prioritetus, kiek jie 
susiję su bendraisiais šios programos
tikslais, išlaidas, susijusias su IT tinklais, 
kurių tikslas – informacijos apdorojimas ir 
keitimasis ja, kartu su visomis kitomis 
techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidomis, kurias Komisija patiria 
valdydama Programą.

2. Pagal šį reglamentą nustatyto finansinio 
paketo lėšomis gali būti dengiamos
išlaidos, susijusios su Programai valdyti ir 
jos tikslams siekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, visų pirma su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir ryšių 
veiksmais, įskaitant bendrus pranešimus 
apie Sąjungos politikos prioritetus, kiek jie 
susiję su bendraisiais šios programos 
tikslais, išlaidas, susijusias su IT tinklais, 
kurių tikslas – informacijos apdorojimas ir 
keitimasis ja, kartu su visomis kitomis 
techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidomis, kurias Komisija patiria 
valdydama Programą. Šios išlaidos 
neturėtų viršyti 5 proc. visos finansinio 
paketo vertės.
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Or. ro

Pakeitimas 267
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių dalyvavimas Trečiųjų šalių bei užjūrio šalių ir teritorijų
dalyvavimas

Or. fr

Pakeitimas 268
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) užjūrio šalys ir teritorijos, nurodytos 
[2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos] 
sprendime [2001/822/EB dėl užjūrio šalių 
bei teritorijų ir Europos bendrijos 
asociacijos, iš dalies pakeistame 20007 m. 
kovo 19 d. Sprendimu 2007/249/EB];

Or. fr

Pakeitimas 269
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmai, kuriais siekiama gerinti 
pagrindines Sąjungos įmonių 

Veiksmai, kuriais siekiama gerinti 
pagrindines Sąjungos įmonių, visų pirma 
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konkurencingumo ir tvarumo sąlygas labai mažų įmonių ir MVĮ,
konkurencingumo ir tvarumo sąlygas

Or. ro

Pakeitimas 270
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos 
įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 
galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, tvarumas ir
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos 
įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 
galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, 
konsolidavimas, tvarumas ir augimas, 
veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą, ypač daug dėmesio skiriant 
įmonių steigimui inovatyviuose 
sektoriuose ir aukštam potencialios 
plėtros koeficientui bei sukuriant kilmės 
ženklą (angl. made in).

Or. it

Pagrindimas

Reglamente reikėtų numatyti paramos visais įmonės gyvavimo etapais formų, taigi ir 
konsolidavimą, suvokiamą ir kaip konkurencingas restruktūrizavimas (pertvarkymas).

Pakeitimas 271
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
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siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos
įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 
galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, tvarumas ir 
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

siekiama griežtinti Sąjungos labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimo 
sąlygas, didinti jų autonomiją,
konkurencingumą ir tvarumą, kurie yra 
būtini jų sparčiam augimui ir ilgalaikei 
plėtrai, kad būtų galima padidinti 
nacionalinių politinių priemonių, kuriomis 
skatinamas ir nustatomas verslo aplinkos 
ekonominis balansas kiekvienoje 
valstybėje narėje, veiksmingumą, 
suderinamumą ir nuoseklumą.

Or. pt

Pakeitimas 272
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos 
įmonių, visų pirma MVĮ,
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 
galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, tvarumas ir 
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti MVĮ 
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 
galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, tvarumas ir 
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

Or. de

Pakeitimas 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos 

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos 
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įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 
galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, tvarumas ir 
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumą ir 
tvarumą, kad būtų galima padidinti 
nacionalinių politinių priemonių, kuriomis 
skatinamas Europos įmonių 
konkurencingumas, tvarumas ir augimas, 
veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

Or. en

Pakeitimas 274
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos 
įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 
galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, tvarumas ir 
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos 
įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 
galima padidinti vietos, regioninių ir 
nacionalinių politinių priemonių, kuriomis 
skatinamas Europos įmonių 
konkurencingumas, tvarumas ir augimas, 
taip pat ir turizmo sektoriuje, 
veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

Or. fr

Pakeitimas 275
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos 
įmonių, visų pirma MVĮ, 
konkurencingumą ir tvarumą, kad būtų 

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti ir užtikrinti Sąjungos
įmonių, visų pirma labai mažų įmonių ir 
MVĮ, konkurencingumą ir tvarumą, kad 
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galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, tvarumas ir 
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

būtų galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių konkurencingumas, tvarumas ir 
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą.

Or. ro

Pakeitimas 276
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali remti veiksmus, kurių 
tikslas plėtoti naujas konkurencingumo 
strategijas. Tokius veiksmus gali sudaryti:

2. Komisija remia veiksmus, kurių tikslas 
– plėtoti naujas konkurencingumo ir 
ilgalaikės įmonių plėtros strategijas, ir 
veiksmus, kuriais siekiama įgyvendinti 
Smulkiojo verslo aktą Europai. Tokius 
veiksmus gali sudaryti:

Or. fr

Pakeitimas 277
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali remti veiksmus, kurių 
tikslas plėtoti naujas konkurencingumo 
strategijas. Tokius veiksmus gali sudaryti:

2. Komisija gali remti veiksmus, kurių 
tikslas plėtoti naujas konkurencingumo 
strategijas ir kurie kartu su kitomis 
priemonėmis padėtų palengvinti 
finansavimo sąlygas, kurios yra būtinos 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
sparčiam augimui ir ilgalaikei plėtrai. 
Tokius veiksmus gali sudaryti:

Or. pt
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Pakeitimas 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali remti veiksmus, kurių 
tikslas plėtoti naujas konkurencingumo 
strategijas. Tokius veiksmus gali sudaryti:

2. Komisija remia veiksmus, kurių tikslas 
– plėtoti naujas konkurencingumo ir 
ilgalaikės įmonių plėtros strategijas, ir 
veiksmus, kuriais siekiama įgyvendinti 
Smulkiojo verslo aktą Europai. Tokius 
veiksmus gali sudaryti:

Or. fr

Pakeitimas 279
Inês Cristina Zuber

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 tiksliau
rengti, įgyvendinti ir vertinti politines 
priemones, turinčias įtakos labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių augimui ir 
tvariai plėtrai, taip pat jų sudėtingam 
patekimui į rinką, konkurencingumui ir 
nesąžiningai konkurencijai, kuri 
atsiranda dėl didelę rinkos dalį užimančių 
stambių ekonominių grupių, kurios 
kenkia labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių tvarumui ir išlikimui, įskaitant 
geresnį reagavimą į nelaimes, ir užtikrinti 
atitinkamų infrastruktūrų, pasaulinio lygio 
grupių ir verslo tinklų, pagrindinių sąlygų 
ir tvarių produktų, paslaugų ir procesų 
kūrimą;

Or. pt
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Pakeitimas 280
Gaston Franco

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 
atitinkamos infrastruktūros, pasaulinio 
lygio grupių ir verslo tinklų, pagrindinių 
sąlygų ir tvarių produktų, paslaugų ir 
procesų kūrimą bei Europos 
konkurencingumo skatinimo grupių 
bendradarbiavimą, jų patrauklumo 
didinimą ir įmonių veiksmų, susijusių su 
socialine atsakomybe, rėmimą;

Or. fr

Pakeitimas 281
Patrizia Toia

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 
atitinkamų infrastruktūrų ir veiksmingos 
bei patikimos logistikos, pasaulinio lygio 
grupių ir verslo tinklų, pagrindinių sąlygų 
ir tvarių produktų, paslaugų ir procesų 
kūrimą;

Or. it
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Pagrindimas

Reikia nurodyti, kad logistika yra strateginis esminis veiksnys siekiant su infrastruktūros 
plėtra siejamo konkurencingumo.

Pakeitimas 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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, dalytis 
geriausia patirtimi apie pagrindines 
sąlygas ir pasaulinio lygio grupių ir verslo 
tinklų valdymą, ir skatinti tarptautinį 
grupių bendradarbiavimą ir tvarių 
produktų, paslaugų ir procesų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 283
Hermann Winkler

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 
atitinkamų infrastruktūrų, pasaulinio lygio 
grupių ir verslo tinklų, pagrindinių sąlygų, 
pirmiausia administracinės naštos 
mažinimo, ir tvarių produktų, paslaugų ir 
procesų kūrimą;
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Or. de

Pakeitimas 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
atitinkamų infrastruktūrų, pasaulinio lygio 
grupių ir verslo tinklų, pagrindinių sąlygų 
ir tvarių produktų, metodų, paslaugų ir 
procesų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 285
Inês Cristina Zuber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) priemonės, skirtos apsaugoti 
kiekvienoje valstybėje krizę patyrusius 
sektorius arba sektorius, kuriems gresia 
išnykimas ir kuriuose veikia daug labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, kartu 
numatant konkrečias intervencines 
programas ir priemones, visų pirma vietos 
prekybos, civilinės statybos, tekstilės ir 
metalo sektoriuose;

Or. pt
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Pakeitimas 286
Ioan Enciu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) priemonės, kuriomis būtų skatinamas 
Sąjungos turizmo sektoriaus MVĮ 
konkurencingumas ir tvarumas, inter 
alia, remiant valstybių narių tarpusavio 
bendradarbiavimą dalijantis gerąja 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 287
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) veiksmai, kuriais remiamas ir 
didinamas MVĮ atstovaujančių 
organizacijų vaidmuo padedant ir 
konsultuojant MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 288
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) priemonės, kuriomis siekiama skatinti 
valstybių narių, Programoje dalyvaujančių 
kitų šalių ir pagrindinių Sąjungos 
konkurentų bendradarbiavimą politikos 

(b) priemonės, kuriomis siekiama skatinti 
valstybių narių, Programoje dalyvaujančių 
kitų šalių ir pagrindinių Sąjungos 
konkurentų bendradarbiavimą politikos 
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formavimo srityje ir dalijimąsi gerąja 
patirtimi, ir nagrinėti tarptautinius 
konkurencingumo politikos aspektus;

formavimo srityje ir dalijimąsi gerąja 
patirtimi, ir nagrinėti tarptautinius 
konkurencingumo politikos aspektus, 
skiriant dėmesio ir priemonėms, 
susijusioms su apsauga nuo importo iš 
Europos bendrijai nepriklausančių šalių 
sukeliamo dempingo;

Or. it

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti numatyta Europos MVĮ apsaugos bei gynybos nuo nesąžiningos ES 
nepriklausančių šalių konkurencijos priemonių, taikytinų visuomet laikantis konkurencingumą 
ir laisvąją prekybą reglamentuojančių teisės aktų.

Pakeitimas 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) priemonės, kuriomis siekiama skatinti 
valstybių narių, Programoje dalyvaujančių 
kitų šalių ir pagrindinių Sąjungos 
konkurentų bendradarbiavimą politikos 
formavimo srityje ir dalijimąsi gerąja 
patirtimi, ir nagrinėti tarptautinius 
konkurencingumo politikos aspektus;

(b) priemonės, kuriomis siekiama skatinti 
valstybių narių, Programoje dalyvaujančių 
kitų šalių ir pagrindinių Sąjungos 
pasaulinės prekybos partnerių
bendradarbiavimą politikos formavimo 
srityje ir dalijimąsi gerąja patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 290
Bendt Bendtsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos veiklos sąlygoms, 
visų pirma MVĮ, pagerinti sumažinant 
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administracinę naštą. Tai gali būti tokios 
priemonės (sąrašas neišsamus):
– kokybinių ir kiekybinių grynojo 
sumažinimo tikslų atsižvelgiant į 
galiojančius teisės aktus, taip pat naujus 
teisės aktus, įsigaliosiančius nustačius 
tikslą, nustatymas;
– nepriklausomų ekspertų grupių, kurios 
patars Komisijai dėl administracinės 
naštos, susijusios su Sąjungos teisės 
aktais, sukūrimas;
– informacija ir dalijimasis geriausia 
patirtimi, susijusia su ES teisės aktų 
perkėlimu į nacionalinę teisę, įskaitant 
sistemingą MVĮ tyrimų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 291
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, kuriomis skatinamas 
suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimas dalijantis gerąja 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 292
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) parama MVĮ atstovaujančioms 
organizacijoms dalijantis geriausia 
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patirtimi, bendradarbiaujant ir teikiant 
informaciją;

Or. en

Pakeitimas 293
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

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 labai mažų įmonių ir MVĮ 
politikos plėtojimui ir politikos formuotojų 
bendradarbiavimui, visų pirma siekiant 
sudaryti sąlygas, kad labai mažos įmonės 
ir MVĮ galėtų lengviau pasinaudoti 
programomis ir priemonėmis.

Or. ro

Pakeitimas 294
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

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 labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių politikos plėtojimui ir 
politikos formuotojų bendradarbiavimui, 
siekiant užtikrinti, kad labai mažos, 
mažosios ir vidutinės įmonės akivaizdžiai 
gautų ir įsisavintų Bendrijos fondų lėšas, 
ir, visų pirma siekiant sudaryti sąlygas, 
kad labai mažos, mažosios ir vidutinės 
įmonės galėtų lengviau pasinaudoti 
programomis ir priemonėmis.

Or. pt
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Pakeitimas 295
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

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 
glaudžiai bendradarbiaujant su MVĮ 
asociacijomis kaip MVĮ atstovėmis ir 
politikos formuotojų bendradarbiavimui, 
visų pirma siekiant sudaryti sąlygas, kad 
MVĮ galėtų lengviau pasinaudoti 
programomis ir priemonėmis.

Or. de

Pakeitimas 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

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,
politikos formuotojų bendradarbiavimui ir 
politikos formuotojų bei MVĮ 
organizacijų bendradarbiavimui, visų 
pirma siekiant sudaryti sąlygas, kad MVĮ 
galėtų lengviau pasinaudoti programomis ir 
priemonėmis.

Or. fr

Pakeitimas 297
Kent Johansson

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, pilietinės 
visuomenės ir verslo sektoriaus
bendradarbiavimui, visų pirma siekiant 
sudaryti sąlygas, kad MVĮ galėtų lengviau 
pasinaudoti programomis ir priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 298
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

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 ir priemonėmis, 
vadovaujantis Smulkiojo verslo akto 
principais ir ypač daug dėmesio skiriant 
galimam vietos valdžios institucijų 
vaidmeniui.

Or. it

Pagrindimas

Reikia turėti omenyje mažąsias įmones ir principus, kuriais grindžiamas Smulkiojo verslo 
aktas, ypač „pirmiausia mąstykime apie mažuosius“, ir įtraukti vietos savivaldos institucijas, 
nes jos žino savo teritorijose veikiančias MVĮ ir jų poreikius.

Pakeitimas 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 ir priemonėmis Europos, 
regionų ir nacionaliniu lygmenimis, 
įskaitant iniciatyvą „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinius fondus.

Or. en

Pakeitimas 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemonės, kuriomis turizmo 
sektoriaus MVĮ konkurencingumą ir 
tvarumą siekiama remti raginant kurti šio 
sektoriaus įmonių steigimui palankią 
aplinką ir skatinant valstybes nares 
bendradarbiauti.

Or. en

Pagrindimas

Lisabonos sutartyje pripažįstama turizmo svarba ir nurodoma konkreti Sąjungos 
kompetencija šioje srityje ir ši Programa padės įgyvendinti šią kompetenciją. Todėl tekste 
reikėtų pateikti išsamesnę informaciją.

Pakeitimas 301
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) parama MVĮ įgyvendinant teisės 
aktus, vertinant ir gerinant savo su 
aplinkos apsauga ir energijos vartojimu 
susijusią veiklą, atnaujinant savo įgūdžius 
ir kvalifikaciją, naujų tvarių verslo 
modelių kūrimas ir išteklius tausojančios 
vertės grandinės.

Or. en

Pakeitimas 302
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) parama MVĮ telkimuisi, įskaitant 
grupių ir tarpvalstybinių tinklų kūrimą, 
bei plėtimuisi.

Or. it

Pakeitimas 303
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemonės, kuriomis būtų skatinamas 
Sąjungos turizmo sektoriaus MVĮ 
konkurencingumas ir tvarumas, inter 
alia, remiant valstybių narių tarpusavio 
bendradarbiavimą dalijantis gerąja 
patirtimi.

Or. en
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Pakeitimas 304
Ivo Belet

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) parama tinklams, patirties mainams, 
dalijimuisi geriausia patirtimi tarp MVĮ 
atstovaujančių organizacijų Smulkiojo 
verslo akto įgyvendinimo klausimais.

Or. en

Pakeitimas 305
Josefa Andrés Barea

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemonės, kuriomis siekiama taikyti 
Smulkiojo verslo akto principus 
„pirmiausia galvoti apie mažuosius“ ir 
„tik vieną kartą“.

Or. es

Pakeitimas 306
Edit Herczog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) parama plėtojant sistemas, kurios 
padeda Europos piliečiams steigti įmones 
ir patekti į užsienio rinkas, siekiant geriau 
išnaudoti Europos bendrosios rinkos 
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potencialą;

Or. hu

Pakeitimas 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) pirmenybė turi būti teikiama paramai 
privačioms įmonėms, ypatingą dėmesį 
skiriant MVĮ, kurios rinkoje įgyvendina 
naujoviškus su aplinka susijusius 
sumanymus.

Or. en

Pakeitimas 308
Edit Herczog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) Europos įmonių žinių ir e. mokymosi 
sistemos visomis 27 valstybių narių 
kalbomis, taip pat konsultantų registro ir 
internetinės konsultavimo platformos 
sukūrimas, kurie leistų greitai ir lengvai 
susipažinti su specifine valstybių narių 
informacija.

Or. hu

Pakeitimas 309
Josefa Andrés Barea
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priemonės, kuriomis turizmo 
sektoriaus MVĮ konkurencingumą ir 
tvarumą siekiama remti raginant kurti šio 
sektoriaus įmonių steigimui palankią 
aplinką ir skatinant valstybes nares 
bendradarbiauti.

Or. en

Pagrindimas

Turizmas sudaro svarbią Sąjungos ekonomikos sektoriaus dalį ir šio sektoriaus įmonės iš 
esmės prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo.

Pakeitimas 310
Inês Cristina Zuber

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 
labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės
ir sukuriama didelė dalis valstybių narių ir 
Sąjungos BVP, atsiradimą. Tokiomis 
iniciatyvomis skatinamas nacionalinės 
gamybos plėtojimas ir didinamas 
našumas, veiksmingas išteklių vartojimas, 
tvarumas ir įmonių socialinė atsakomybė, 
ir tai leidžia pasiekti ekonomikos augimą, 
kuris yra labai svarbus siekiant spręsti dėl 
sisteminės krizės kylančias problemas, 
visų pirma silpnesnės ekonomikos šalyse.

Or. pt
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Pakeitimas 311
Silvia-Adriana Ţicău

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 
labai mažos įmonės ir MVĮ, prisidedama 
prie didesnio užimtumo 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.

Or. ro

Pakeitimas 312
Patrizia Toia

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, 

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, ir skatinti kurti 
inovacinę pramonę, kaip antai kūrybinę ir 
su naujovėmis IRT srityje susijusią 
pramonę. Tokiomis iniciatyvomis 
skatinamas naujų rinkų plėtojimas ir prekių 
bei paslaugų teikimas, grindžiamas 
konkurencingiausiais verslo modeliais arba 
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tvarumą ir įmonių socialinę atsakomybę. pakeistomis vertės grandinėmis. Šiomis 
iniciatyvomis taip pat siekiama didinti 
našumą, veiksmingą išteklių vartojimą, 
tvarumą ir įmonių socialinę atsakomybę.

Or. it

Pagrindimas

Norint padidinti Europos MVĮ konkurencingumą, reikia orientuotis į inovacinę bei kūrybinę 
pramonę.

Pakeitimas 313
Amalia Sartori

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 remia iniciatyvas, kuriomis 
siekiama pagreitinti konkurencingų 
pramonės sektorių atsiradimą. Tokiomis 
iniciatyvomis skatinamas naujų rinkų 
plėtojimas ir prekių bei paslaugų teikimas, 
grindžiamas konkurencingiausiais verslo 
modeliais, patobulintais produktais ir 
procesais, organizacinėmis struktūromis
arba pakeistomis vertės grandinėmis. 
Šiomis iniciatyvomis taip pat siekiama 
didinti našumą, tvarumą, visų pirma
veiksmingą išteklių ir energijos vartojimą, 
ir įmonių socialinę atsakomybę. Šia veikla 
skatinama sukurti naujus verslo modelius, 
o susijusias naujų produktų ir paslaugų 
idėjas panaudoti komercinei paskirčiai.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmai turėtų būti nukreipti į įvairiems sektoriams skirtas iniciatyvas, kurios duoda naudos 
didžiausiam įmanomam MVĮ skaičiui. Be to, konkurenciniai verslo modeliai ir pakeistos 
vertės grandinės, naujai susikūrę konkurencingi pramonės sektoriai gali gauti naudos iš 
patobulintų produktų, procesų ir pakeistų organizacinių struktūrų.
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Pakeitimas 314
Konrad Szymański

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 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.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties šį ribojimą taikyti tik įvairių sektorių veiklai.

Pakeitimas 315
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama šių tikslų, Komisija taip pat 
gali remti konkrečiame sektoriuje 
vykdomą veiklą tose srityse, kuriose didelę 
dalį sudaro MVĮ ir sukuriama didelė dalis 
Sąjungos BVP, pvz., turizmo sektorius ir 
dizainu grindžiami vartojimo prekių 
sektoriai.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikta galimybė remti konkretiems sektoriams skirtas iniciatyvas.

Pakeitimas 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama šių tikslų, Komisija taip pat 
gali remti konkrečiame sektoriuje 
vykdomą veiklą tose srityse, kuriose didelę 
dalį sudaro MVĮ ir sukuriama didelė dalis 
Sąjungos BVP, pvz., turizmo sektorius ir 
dizainu grindžiami vartojimo prekių 
sektoriai.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikta galimybė remti konkretiems sektoriams skirtas iniciatyvas.

Pakeitimas 317
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija įsipareigoja plėtoti su MVĮ 
verslumu susijusius rodiklius ir su jais 
susijusių duomenų kaupimą. Duomenys 
turi būti renkami vietos lygmeniu, o 
kaupiami ES lygmeniu, siekiant užtikrinti, 
kad geroji patirtis arba nesėkmės bus 
lyginamos ir iš jų bus mokomasi.

Or. it
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Pagrindimas

Norint plėtoti strategijas, kurios būtų paveikios MVĮ, dera turėti tinkamų rodiklių, kuriais 
remiantis būtų galima kaupti ir lyginti duomenis siekiant išvengti nesėkmių.


