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Pakeitimas 318
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 319
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija padeda skatinti verslumą 
gerindama pagrindines sąlygas, turinčias 

1. Komisija padeda skatinti verslumą 
gerindama pagrindines sąlygas, turinčias 



PE492.830v01-00 4/103 AM\908222LT.doc

LT

įtakos verslumo plėtojimui. Komisija remia 
įmonių plėtrai ir augimui palankią verslo 
aplinką.

įtakos verslumo plėtojimui. Komisija remia 
įmonių tvariam steigimuisi, plėtrai ir 
augimui palankią verslo aplinką

Or. en

Pakeitimas 321
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija padeda skatinti verslumą 
gerindama pagrindines sąlygas, turinčias 
įtakos verslumo plėtojimui, derinti 
galiojančius teisės aktus ir mažinti 
biurokratines išlaidas, tenkančias MVĮ 
įvairiose valstybėse narėse. Komisija 
remia įmonių plėtrai, augimui ir 
įsitvirtinimui palankią verslo aplinką.

Or. it

Pagrindimas

Įmonėms turėtų būti teikiama parama ir po steigimosi, stiprinant jų poziciją rinkoje 
(įsitvirtinimas) ir vykdant konkurencingą reorganizavimą / pertvarką, kad jos galėtų 
susidoroti su naujais ekonomikos iššūkiais, taip pat derinant teisės aktus.

Pakeitimas 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\908222LT.doc 5/103 PE492.830v01-00

LT

strategijoms ir poreikiams.

Or. en

Pakeitimas 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms.

2. Ypatingas dėmesys skiriamas naujiems, 
potencialiems, jauniems verslininkams bei 
verslininkėms.

Or. en

Pakeitimas 324
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat
konkrečioms tikslinėms grupėms.

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, 
amatininkams ir konkrečioms tikslinėms 
grupėms.

Or. fr

Pakeitimas 325
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms.

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms, 
pavyzdžiui, 30–60 metų verslininkams, 
kurie nukentėjo nuo krizės.

Or. it

Pagrindimas

Ekonominė krizė labai paveikė vyresnius nei 50 metų verslininkus. Todėl jie turėtų būti 
įtraukti į kategoriją asmenų, kuriems Komisija turėtų skirti ypatingą dėmesį.

Pakeitimas 326
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms.

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems
verslininkams, pilietinio sektoriaus 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms.

Or. en

Pakeitimas 327
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
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verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms.

verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms, 
pavyzdžiui, migrantams, socialiai 
nuskriaustoms arba pažeidžiamoms 
grupėms, pavyzdžiui, neįgaliesiems.

Or. en

Pakeitimas 328
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms.

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms, įskaitant 
vyresnio amžiaus verslininkus, kurių 
patirtis ir neformalūs ryšiai gali būti 
neįkainojami.

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų nuvertinti vyresnio amžiaus žmonių vaidmens versle. Turint mintyje jų patirtį ir 
ryšius, vyresnio amžiaus piliečiai gali labai prisidėti prie naujų įmonių steigimo ir tapti 
aktyviais senėjančios visuomenės nariais.

Pakeitimas 329
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms.

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat 
konkrečioms tikslinėms grupėms ir įmonių 
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perdavimui.

Or. de

Pakeitimas 330
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taip pat
konkrečioms tikslinėms grupėms.

2. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
verslininkams, naujiems ir potencialiems 
verslininkams bei verslininkėms, taigi ir 
konkrečioms juos remiančioms įstaigoms, 
turinčioms specialių žinių.

Or. hu

Pakeitimas 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija gali skatinti infrastruktūros 
tinklų, reikalingų atgaivinti menus ir 
amatus, menininkų ir amatininkų 
įgūdžius ir tradicinius metodus, kurie yra 
susiję su kultūros paveldu ir prabangos 
pramone, kūrimą, 

Or. en

Pakeitimas 332
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija gali remti valstybių narių ir 
regionų priemones, kuriomis taip pat ir 
vietos lygmeniu ugdomas visų pirma 
galimų ir naujų verslininkų verslumas, 
verslumo įgūdžiai ir požiūris, be kita ko, 
instruktuojant ir kuruojant verslininkus 
(plg. laikinosios vadovybės schema).

Or. it

Pagrindimas

Turėtų būti paminėtos sėkmingai vykdomos regioninės iniciatyvos, kuriomis remiamas įmonių 
augimas, kai jas kuruoja (instruktavimas, konsultacijos ir t. t.) įmonėje nedirbantys 
profesionalūs konsultantai.

Pakeitimas 333
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija gali remti valstybių narių 
priemones, kuriomis ugdomas visų pirma 
galimų ir naujų verslininkų verslumas, 
verslumo įgūdžiai ir požiūris, taip pat 
programas, pagal kurias būsimi jauni 
verslininkai skatinami rinktis 
savarankišką darbą ir pradėti verslą.

Or. hu

Pakeitimas 334
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija gali remti valstybių narių 
priemones, kuriomis ugdomas visų pirma 
galimų ir naujų verslininkų verslumas, 
verslumo įgūdžiai ir požiūris, taip pat 
skatinti iniciatyvas, pagal kurias 
bankrutavusiems verslininkams 
suteikiama dar viena galimybė.

Or. en

Pakeitimas 335
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija remia verslumą skatinančius 
veiksmus, skirtus MVĮ turizmo srityje, kad 
būtų padedama plėtoti kokybišką ir tvarų 
turizmą, ypač nustatant geriausią patirtį, 
kuri gali atnešti naudos konkretiems 
sektoriams, pavyzdžiui, paplūdimių ir 
pakrančių turizmui. 

Or. it

Pakeitimas 336
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
jaunimo nedarbo problemos sprendimui, 
darbo neturinčių jaunų žmonių 
motyvacijos pradėti savarankišką veiklą ir 
verslą skatinimui, atsižvelgiant į tikslinės 
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grupės specializacijas ir pasinaudojant 
jaunimo verslumo skatinimo organizacijų 
sukauptomis specialiomis žiniomis apie 
šią tikslinę grupę;

Or. hu

Pakeitimas 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija gali sustiprinti potencialių
verslininkų švietimą Mokymosi visą 
gyvenimą ir „Erasmus visiems“ 
programomis, siekdama pagerinti jų 
technologinius gebėjimus ir įmonių 
valdymą.

Or. en

Pakeitimas 338
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija rems MVĮ tarpininkaujančių 
organizacijų gebėjimų stiprinimą, kad 
būtų pagerinta su ĮSA susijusių 
konsultacijų, teikiamų mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kokybė ir 
prieinamumas.

Or. en
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Pakeitimas 339
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija gali remti valstybių narių 
priemones, kuriomis mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms įvedamos mokesčių 
lengvatos.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo krizės laikotarpiu turėtų būti skatinami visi veiksmai, galintys padėti įmonėms augti ir 
įsitvirtinti, taip pat ir tie, kurių imamasi nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 340
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Komisija remia iš universitete išplėtotų 
idėjų susikūrusių įmonių ir verslo 
akseleratorių bei inkubatorių kūrimą 
valstybėse narėse.

Or. it

Pagrindimas

Turi būti plėtojamas ir įtvirtinamas universitetų vaidmuo, kurį jie, siūlydami idėjas, gali 
atlikti kuriant naujas įmones.

Pakeitimas 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą jų steigimo, augimo ir 
perdavimo etapu ir kurie papildo valstybių 
narių nacionalinio, regioninio ir vietos
lygmens MVĮ finansavimo priemones. 
Siekiant užtikrinti papildomumą, šie 
veiksmai bus glaudžiai koordinuojami su 
sanglaudos politikos ir programos 
„Horizontas 2020“ veiksmais ir 
nacionaliniu, regioniniu ar vietos 
lygmeniu. Vykdomais veiksmais siekiama 
skatinti tiek nuosavo kapitalo, tiek skolų 
finansavimo pasiūlą.

Or. en

Pagrindimas

Priedas prie 41 pakeitimo (pranešimo projektas): šios programos finansinės priemonės turėtų 
papildyti esamas nacionalinio, regioninio ir vietos lygmenų programas. Be nacionalinių ir 
regioninių institucijų, svarbų vaidmenį suteikiant finansavimo galimybes MVĮ atlieka vietos 
valdžios institucijos, pavyzdžiui, miestai.

Pakeitimas 342
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 343
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą jų steigimo ar augimo etapu
ir kurie papildo valstybių narių 
nacionalinio ir regioninio lygmens MVĮ 
finansavimo priemones. Siekiant užtikrinti 

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama palengvinti ir padidinti MVĮ 
galimybes gauti finansavimą visais jų 
gyvavimo ciklo etapais ir kurie papildo 
valstybių narių nacionalinio ir regioninio 
lygmens MVĮ finansavimo priemones. 
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papildomumą šie veiksmai bus kuo labiau 
suderinti su sanglaudos politikos veiksmais 
ir nacionaliniu lygmeniu. Vykdomais 
veiksmais siekiama skatinti tiek nuosavo 
kapitalo, tiek skolų finansavimo pasiūlą.

Siekiant užtikrinti papildomumą šie 
veiksmai bus kuo labiau suderinti su 
sanglaudos politikos veiksmais ir su 
nacionalinio lygmens veiksmais. 
Vykdomais veiksmais siekiama propaguoti 
ir skatinti tiek nuosavo kapitalo, tiek skolų 
finansavimo pasiūlą.

Or. fr

Pakeitimas 345
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 346
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą jų steigimo ar augimo etapu ir 

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

steigimo ar augimo etapu ir kurie papildo 
valstybių narių vietos, nacionalinio ir 
regioninio lygmens labai mažų įmonių ir 
MVĮ finansavimo priemones. Siekiant 
užtikrinti papildomumą šie veiksmai bus 
kuo labiau suderinti su sanglaudos 
politikos veiksmais ir su nacionalinio 
lygmens veiksmais. Vykdomais veiksmais 
siekiama skatinti tiek nuosavo kapitalo, 
tiek skolų finansavimo pasiūlą.

Or. ro

Pakeitimas 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą jų steigimo ar augimo etapu ir 
kurie papildo valstybių narių nacionalinio 
ir regioninio lygmens MVĮ finansavimo 
priemones. Siekiant užtikrinti 
papildomumą šie veiksmai bus kuo labiau 
suderinti su sanglaudos politikos, 
programos „Horizontas 2020“ veiksmais 
ir su nacionalinio lygmens veiksmais. 
Vykdomais veiksmais siekiama skatinti 
tiek nuosavo kapitalo, tiek skolų 
finansavimo pasiūlą.

Or. en

Pakeitimas 348
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą jų steigimo ar augimo etapu ir 
kurie papildo valstybių narių nacionalinio 
ir regioninio lygmens MVĮ finansavimo 
priemones. Siekiant užtikrinti 
papildomumą, šie veiksmai bus glaudžiai 
koordinuojami su programos „Horizontas 
2020“, sanglaudos politikos veiksmais ir su 
nacionalinio bei regioninio lygmens 
veiksmais. Vykdomais veiksmais siekiama 
skatinti pradinio finansavimo, 
finansavimo iš neformalių investuotojų,
nuosavo, kvazinuosavo kapitalo ir skolų 
finansavimo pasiūlą ir panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 349
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendindama 1 dalyje nurodytus 
veiksmus ir atsižvelgdama į rinkos
paklausą Komisija rengia priemones, 
kuriomis siekiama gerinti tarpvalstybinį ir 
daugiašalį finansavimą, taip padedant MVĮ 
tarptautinti savo veiklą pagal Sąjungos 
teisę.

2. Įgyvendindama 1 dalyje nurodytus 
veiksmus ir atsižvelgdama į rinkos 
paklausą Komisija rengia priemones, 
kuriomis siekiama gerinti tarpvalstybinį ir 
daugiašalį finansavimą, taip padedant MVĮ 
tarptautinti savo veiklą arba kurti aljansus 
ir susijungti su kitomis MVĮ pagal 
Sąjungos teisę.

Or. it

Pagrindimas

Turėtų būti remiamas jungimasis su kitomis MVĮ, kai didesnis įmonės dydis gali duoti 
papildomos naudos.
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Pakeitimas 350
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užpildyti įmonių gyvavimo 
ciklo finansavimo spragas, reikia remti 
pagalbą naujai steigiamoms įmonėms, 
novatoriškoms įmonėms, kad jos galėtų 
kuo greičiau pradėti augimo etapą, ir 
skatinti naujai įsteigtų įmonių pažangą iki 
etapo, kai jos jau gali pritraukti kapitalo. 
To siekti padės nauji projektai, pagal 
kuriuos bus galima kuo greičiau 
pasinaudoti pradiniu ir rizikos kapitalu, o 
tikslas bus skatinti rizikos kapitalo rinkos, 
taigi ir verslo (ir visos ES ekonomikos), 
augimą.

Or. hu

Pakeitimas 351
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendinant iniciatyvas, kuriomis 
didinamos galimybės gauti finansavimą, 
vykdoma veikla užtikrinama, kad 
suteikiant galimybę pasinaudoti finansine 
priemone kartu būtų teikiamos 
atitinkamos konsultacijos apie kuravimo 
galimybes, instruktavimo programas ir 
žiniomis pagrįstų verslo paslaugų, kurios 
gali būti lemiamos užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą, teikimą.

Or. en
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Pagrindimas

Nepakanka suteikti galimybės MVĮ pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, kartu jas reikia 
atitinkamai kuruoti ir teikti konsultacijas. Įgūdžiai ir vadovavimo gebėjimai gali būti tokie pat 
svarbūs (pavyzdžiui, geram verslo planui parengti), kaip ir galimybės gauti finansavimą. 
Suteikiant finansavimo pasitelkiant finansines priemones galimybes prireikus kartu turėtų būti 
sudarytos ir konsultacijų ar kuravimo galimybės.

Pakeitimas 352
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Įgyvendindama 1 dalyje nurodytus 
veiksmus, Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant MVĮ atstovaujančias 
organizacijas, apsvarsto novatoriškos 
finansinės priemonės, kuri galėtų būti 
naudinga MVĮ (pavyzdžiui, masinis 
finansavimas), rėmimo, kūrimo arba 
rengimo galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Masinis finansavimas sudaro sąlygas didesniam mažų investuotojų skaičiui investuoti į 
projektus ir nedideles įmones, dažniausiai per interneto portalus. JAV buvo priimtas JOBS 
(angl. Jumpstart Our Business Startups Act) įstatymas, kuriuo ketinta skatinti mažų verslo 
įmonių finansavimą ir suteikti teisinį pagrindą masiniam investavimui ir suderinti 
investuotojų apsaugą su ekonomikos augimo skatinimu.

Pakeitimas 353
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai 
išsamiau paaiškinti II priede.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai 
išsamiau paaiškinti 14 straipsnio 1a dalyje.

Or. sl

Pakeitimas 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmai, kuriais siekiama didinti 
galimybes patekti į rinką

Veiksmai, kuriais siekiama didinti 
galimybes patekti į rinką ir gauti paramos 
paslaugas.

Or. fr

Pakeitimas 355
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai atskirtos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti patekimo į rinką
galimybes, ir priemonės, susijusios su įmonėms teikiama informacija, patarimais ir stebėsena. 
Taigi siūloma 9 straipsnį padalinti į du atskirus straipsnius.
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Pakeitimas 356
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama toliau didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir galimybes patekti į 
rinką, Komisija toliau remia Europos 
įmonių tinklą. Europos įmonių tinklas 
neturi pakeisti arba kartoti esamų MVĮ ir 
labai mažų organizacijų veiklos, bet ją 
išbaigti ir, pageidautina, būti pagrįstas 
MVĮ atstovaujančiomis organizacijomis.
Jo teritorinio įgyvendinimo reikalavimai 
turėtų atspindėti MVĮ įvairovę ir turėtų 
kurti sąveikas bei atitikti MVĮ 
atstovaujančių organizacijų jau atliekamą 
vaidmenį.

Or. en

Pagrindimas

EĮT turėtų būti įmonių tinklas, tačiau daugelyje regionų MVĮ atstovaujančios organizacijos 
nedalyvauja, todėl neįmanoma sukurti įmonių ir įmonių organizacijų tinklo.

Pakeitimas 357
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama toliau didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir galimybes patekti į 
rinką, Komisija toliau remia Europos 
įmonių tinklą. Ateityje tinklo veikla turėtų 
pratęsti dabartinę veiklą, ja remtis ir ją 
plėsti. Tinklas teikia integruotas verslo 
paramos paslaugas Europos MVĮ, kurios 
siekia ištirti galimybės bendrojoje rinkoje 
ir trečiosiose šalyse.
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Or. en

Pagrindimas

Tinklo patirtis ir žinios turėtų būti panaudotos tam, kad ateityje būtų dar labiau stiprinama jo 
parama MVĮ. Be to, būtų naudinga turėti išsamesnį planuojamos veiklos aprašą.

Pakeitimas 358
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama toliau didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir galimybes patekti į 
rinką, Komisija toliau remia Europos 
įmonių tinklą. Tačiau ji vertina jo 
efektyvumą, valdymą ir geografinį 
pasiskirstymą, siekdama užtikrinti geresnį 
siūlomų paslaugų įsisavinimą MVĮ, 
aktyvesnį atitinkamų suinteresuotų šalių 
dalyvavimą tinklo valdyme ir labiau 
subalansuotą geografinį pasiskirstymą.

Or. en

Pakeitimas 359
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama toliau didinti Sąjungos ir su 
Sąjunga asocijuotų užjūrio šalių ir 
teritorijų įmonių konkurencingumą ir 
galimybes patekti į rinką, Komisija toliau 
remia Europos įmonių tinklą.

Or. fr
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Pakeitimas 360
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama toliau didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir galimybes patekti į 
rinką, Komisija toliau plečia savo paramą 
Europos įmonių tinklui, nesukurdama 
nereikalingo veiksmų pasikartojimo.

Or. de

Pakeitimas 361
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama toliau didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą ir galimybes patekti į 
rinką, Komisija toliau remia Europos 
įmonių tinklą ir tikrina, koks yra tinklo 
suinteresuotųjų subjektų efektyvumas 
vietos lygmeniu.

Or. it

Pakeitimas 362
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tinklo veiksmai gali būti (bet ne tik):
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a) informavimo ir konsultavimo apie ES 
iniciatyvas ir teisės aktus paslaugos;
b) parama valdymo gebėjimų stiprinimui 
siekiant didinti MVĮ konkurencingumą;
c) parama MVĮ finansinių žinių 
tobulinimui;
d) priemonės MVĮ galimybėms gauti žinių 
energijos naudojimo efektyvumo, klimato 
ir aplinkos srityse didinti;
e) kitų ES finansavimo šaltinių 
propagavimas;
f) palankesnių sąlygų tarpvalstybiniam 
verslui, moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai ir inovacinėmis 
partnerystės sudarymas;
g) ryšių kanalo tarp MVĮ ir Komisijos 
suteikimas.

Or. en

Pagrindimas

Būtų naudinga parengti galimų tinklo užduočių sąrašą, užtikrinant, kad jis nebūtų pernelyg 
įpareigojantis, ir paliekant galimybę jį keisti, atsižvelgiant į ateities aplinkybes.

Pakeitimas 363
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija gali remti veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes patekti į 
bendrąją rinką, įskaitant informacijos 
teikimą ir informuotumo didinimą. Be kita 
ko, ji remia MVĮ atstovaujančių 
organizacijų joms teikiamą pagalbą 
Europos arba nacionaliniu lygmeniu, 
ypač veiksmus, kuriais siekiama:
– įgyvendinti programą,



AM\908222LT.doc 25/103 PE492.830v01-00

LT

– užtikrinti, kad MVĮ atitiktų ES teisės 
aktus,
– didinti MVĮ galimybes pasinaudoti 
Europos programomis ir finansavimu,
– nustatyti tokių organizacijų geriausią 
patirtį ir bendradarbiavimą.

Or. fr

Pakeitimas 364
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija gali remti veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes patekti į 
bendrąją rinką, įskaitant informacijos 
teikimą ir informuotumo didinimą, ir 
priemones, kuriomis skatinamas MVĮ ir 
labai mažų įmonių dalyvavimas Europos 
reikalavimų ir standartų rengimo ir 
keitimo procese, taip pat reikalavimų 
laikymasis įmonėse.

Or. es

Pakeitimas 365
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama didinti MVĮ galimybes patekti į 
bendrąją rinką, įskaitant informacijos 
teikimą, informuotumo didinimą. Ji taip 
pat remia aktyvesnį MVĮ atstovaujančių 
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organizacijų dalyvavimą rengiant 
bendrosios rinkos politikos iniciatyvas, 
tokias kaip viešieji pirkimai, 
standartizavimo procesai ir intelektinės 
nuosavybės sistemos.

Or. en

Pakeitimas 366
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 367
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 368
Hermann Winkler
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 369
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendindama šį straipsnį, Komisija 
skiria ypatingą dėmesį mažoms ir labai 
mažoms įmonėms ir veiksmų, kurių 
imamasi pagal 1 ir 2 dalis, nuoseklumui.

Or. fr

Pakeitimas 370
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Konkrečiomis priemonėmis siekiama 
padėti MVĮ patekti į rinkas už Sąjungos 
ribų ir sustiprinti tose rinkose teikiamas 
paramos paslaugas. Siekdama išvengti 
veiksmų pasikartojimo, Europos Komisija, 
prieš kurdama naujas konsultavimo 
paslaugas, visų pirma įvertins esamas šios 
srities konsultavimo paslaugas. Kitu etapu 
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bus konsultuojamasi su MVĮ 
organizacijomis, siekiant išsiaiškinti 
įmonių poreikius. Pagal Programą MVĮ 
gali būti teikiama parama standartų ir 
intelektinės nuosavybės teisių prioritetinėse 
trečiosiose šalyse klausimais.

Or. de

Pakeitimas 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Konkrečiomis priemonėmis siekiama 
padėti MVĮ patekti į rinkas už Sąjungos 
ribų, visų pirma teikiant informaciją apie 
patekimo į rinkas kliūtis ir verslo 
galimybes bei gerinant paramos paslaugas, 
susijusias su informacija apie standartus, 
viešuosius pirkimus ir intelektinės 
nuosavybės teises prioritetinėse trečiosiose 
šalyse. Šiomis priemonėmis papildoma, 
tačiau nedubliuojama pagrindinė 
prekybos skatinimo veikla;

Or. en

Pakeitimas 372
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečiomis priemonėmis siekiama 
padėti MVĮ patekti į rinkas už Sąjungos 
ribų ir sustiprinti tose rinkose teikiamas 
paramos paslaugas. Pagal Programą MVĮ 
gali būti teikiama parama standartų ir 

3. Konkrečiomis priemonėmis siekiama 
padėti MVĮ patekti į rinkas už Sąjungos 
ribų ir sustiprinti tose rinkose teikiamas 
paramos paslaugas, pavyzdžiui, 
diagnostikos įrankių teikimas, 
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intelektinės nuosavybės teisių prioritetinėse 
trečiosiose šalyse klausimais.

informacijos platinimas ir parama 
siekiant sudaryti sąlygas šioms įmonėms 
tęsti savo tarptautinę veiklą. Pagal 
Programą MVĮ gali būti teikiama parama 
standartų ir intelektinės nuosavybės teisių 
prioritetinėse trečiosiose šalyse klausimais.
Tokia parama siekiama patenkinti visų 
MVĮ poreikius, nesvarbu, ar jos 
eksportuoja pirmą kartą, retkarčiais ar 
yra nuolatinės eksportuotojos.

Or. fr

Pakeitimas 373
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Konkrečiomis priemonėmis siekiama 
padėti MVĮ patekti į rinkas už Sąjungos 
ribų ir sustiprinti tose rinkose teikiamas 
paramos paslaugas. Pagal Programą MVĮ 
teikiama parama, visų pirma suteikiant 
informaciją apie patekimo į rinką kliūtis 
ir verslo galimybes ir gerinant paramos 
paslaugas tokiose srityse, kaip standartai
ir intelektinės nuosavybės teisės
prioritetinėse trečiosiose šalyse.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paremti MVĮ tarptautinės veiklos galimybes, būtų naudinga parengti galimų veiklos 
sričių sąrašą, užtikrinant, kad jis nebūtų pernelyg įpareigojantis, ir paliekant galimybę jį 
keisti, atsižvelgiant į ateities aplinkybes.

Pakeitimas 374
Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Turėtų būti remiamos įmonės, bandančios pateikti tiek į bendrąją rinką, tiek į rinkas už ES 
ribų. Muitinės procedūrų išmanymas ir gerąja patirtimi pagrįsta reorganizacija sumažins 
prekybos prekėmis ir paslaugomis iškraipymo pavojus.

Pakeitimas 375
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Veiksmais pagal Programą gali būti 
siekiama skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą pramonės srityje, 
įskaitant bendradarbiavimą su trečiosiomis 
šalimis pramonės ir reglamentavimo 
klausimais. Konkrečiomis priemonėmis 
gali būti siekiama mažinti Sąjungos ir kitų 
šalių pramonės produktams taikomų 
reglamentavimo sistemų, pramonės 
politikos ir verslo aplinkos gerinimo 
skirtumus.

4. Veiksmais pagal Programą gali būti 
siekiama skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą pramonės srityje ir 
bendradarbiavimą su įmone susijusiame 
paslaugų sektoriuje, įskaitant 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
pramonės ir reglamentavimo klausimais. 
Konkrečiomis priemonėmis gali būti 
siekiama mažinti Sąjungos ir kitų šalių 
pramonės produktams ir paslaugoms 
taikomų reglamentavimo sistemų, 
pramonės politikos ir verslo aplinkos 
gerinimo skirtumus.

Or. it
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Pagrindimas

Siekiama patikslinti veiksmus ir rodiklius atsižvelgiant į programos COSME poveikio 
vertinimą. Šios programos tikslas – remti tiek paslaugų ir turizmo įmones, tiek pramonės 
įmones.

Pakeitimas 376
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Veiksmais pagal Programą gali būti 
siekiama skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą pramonės srityje, 
įskaitant bendradarbiavimą su trečiosiomis 
šalimis pramonės ir reglamentavimo 
klausimais. Konkrečiomis priemonėmis 
gali būti siekiama mažinti Sąjungos ir kitų 
šalių pramonės produktams taikomų 
reglamentavimo sistemų, pramonės 
politikos ir verslo aplinkos gerinimo 
skirtumus.

4. Veiksmais pagal Programą gali būti 
siekiama skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą pramonės srityje, 
įskaitant bendradarbiavimą ir abipusiškus 
veiksmus su trečiosiomis šalimis pramonės 
ir reglamentavimo klausimais. 
Konkrečiomis priemonėmis gali būti 
siekiama mažinti Sąjungos ir kitų šalių 
pramonės produktams taikomų 
reglamentavimo sistemų, pramonės 
politikos ir verslo aplinkos gerinimo 
skirtumus.

Or. fr

Pagrindimas

ES veiksmais turėtų būti siekiama griežtai taikyti abipusiškumo principą, kad būtų užtikrintos 
tikrai vienodos patekimo į Europos rinką galimybės.

Pakeitimas 377
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Veiksmais pagal Programą gali būti 
siekiama skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą pramonės srityje, 

4. Veiksmais pagal Programą gali būti 
siekiama skatinti tarptautinį 
bendradarbiavimą, įskaitant 



PE492.830v01-00 32/103 AM\908222LT.doc

LT

įskaitant bendradarbiavimą su trečiosiomis 
šalimis pramonės ir reglamentavimo 
klausimais. Konkrečiomis priemonėmis 
gali būti siekiama mažinti Sąjungos ir kitų 
šalių pramonės produktams taikomų 
reglamentavimo sistemų, pramonės
politikos ir verslo aplinkos gerinimo 
skirtumus.

bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
pramonės ir reglamentavimo klausimais. 
Konkrečiomis priemonėmis gali būti 
siekiama mažinti Sąjungos ir kitų šalių 
produktams taikomų reglamentavimo 
sistemų, įmonių politikos ir verslo aplinkos 
gerinimo skirtumus.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „pramonės“ turėtų būti išbrauktas. Nėra priežasčių apriboti šiuos veiksmus numatant 
bendradarbiavimą tik pramonės srityje, tik pramonės produktus ir tik pramonės politiką.

Pakeitimas 378
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija rems priemones, kuriomis 
užtikrinamas MVĮ dalyvavimas Europos 
ir tarptautiniame standartizavimo procese, 
pritaikomi Europos ir tarptautiniai 
standartai ir reikalavimai prie MVĮ 
poreikių ir ypatybių ir palengvinamas šių 
standartų įgyvendinimas MVĮ.

Or. en

(Paprastai standartizavimas laikomas svarbia patekimo į rinkas priemone, kuri padaro 
standartus lengviau prieinamus ir ne tokius brangius).

Pakeitimas 379
Rachida Dati

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Konkrečiomis priemonėmis siekiama 
užtikrinti sąžiningumą skiriant viešojo 
pirkimo sutartis Europoje gaminančioms 
MVĮ. Tokioms įmonėms turėtų būti 
atidėta 20 proc. viešojo pirkimų sutarčių 
dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurie ES konkurentai, skirdami viešojo pirkimo sutartis, pirmenybę teikia savo įmonėms. 
Kad būtų apsaugotos mūsų darbo vietos ir mūsų verslo konkurencingumas, Europos Sąjunga 
turėtų atidėti dalį viešojo pirkimo sutarčių verslo įmonėms, kurios gamina Europoje. Tai 
leistų MVĮ augti ir plėstis, taigi didinti jų gebėjimus vėliau atlaikyti tarptautinę konkurenciją.

Pakeitimas 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Europos įmonių tinklas

1. Komisija toliau remia Europos įmonių 
tinklą (toliau – tinklas) siekdama teikti 
integruotas verslo paramos paslaugas, 
visų pirma MVĮ.
Atsižvelgiant į esamų Europos paramos 
verslui tinklų sukauptą patirtį ir įgūdžius, 
finansinė parama gali būti teikiama tinklo 
partneriams, ypač siekiant teikti:
a) informaciją ir konsultacijas, 
atsiliepimus, verslo subjektų 
bendradarbiavimo ir internacionalizavimo 
paslaugas bendrojoje rinkoje ir trečiosiose 
šalyse;
b) inovacijų paslaugas, bei technologijų ir 
žinių perdavimo paslaugas;
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c) paslaugas, kuriomis MVĮ skatinamos 
dalyvauti Europos programose, įskaitant 
„Horizontą 2020“ ir struktūrinius fondus.
2. Tokios paslaugos išsamiai išdėstytos 
IIa priede.
3. Tinklo kitų Sąjungos programų vardu 
teikiamos paslaugos turi būti 
finansuojamos tų programų.
4. Siekdama patvirtinti kitas priemones, 
skirtas tinklo našumui padidinti, Komisija 
atsižvelgia į įvairias valdymo struktūras ir 
skirtingus naudojimo modelius visose 
valstybėse narėse, bendradarbiaudama su 
MVĮ organizacijomis ir inovacijų 
agentūromis.

Or. en

Pakeitimas 381
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Veiksmai, susiję su įmonėms teikiama 

informacija, konsultacijomis ir jų 
stebėsena

1. Komisija didina MVĮ organizacijų 
galimybes pasinaudoti Sąjungos 
programomis ir teikia techninės pagalbos 
priemones MVĮ informuoti ir konsultuoti.
2. Siekdama toliau didinti Sąjungos 
įmonių konkurencingumą ir galimybes 
patekti į rinką, Komisija toliau remia 
Europos įmonių tinklą, kurio veikla 
apibrėžiama konsultuojantis su Europos 
organizacijomis, atstovaujančiomis MVĮ. 

Or. es
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Pagrindimas

Vienas iš prioritetų turėtų būti užtikrinti, kad visos MVĮ turėtų prieigą prie informacijos, 
konsultacijų ir stebėsenos.

Pakeitimas 382
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Veiksmai, kuriais gerinti MVĮ teikiamą 

pagalbą ir didinti galimybes gauti 
paramos paslaugas

1. Siekdama užtikrinti, kad būtų tęsiama 
iniciatyva, kuria siekiama palengvinti 
informacijos ir konsultacijų teikimą MVĮ, 
Komisija toliau remia Europos įmonių 
tinklą (EĮT). Kad jis būtų lengviau 
suprantamas MVĮ ir kad būtų skatinama 
nuosekli pagalba, šis tinklas glaudžiai 
bendradarbiauja su įvairiais esamais 
tinklais vietos, regionų ir nacionaliniu 
lygmenimis.
2. Be to, Komisija remia MVĮ 
atstovaujančių organizacijų joms teikiamą 
pagalbą Europos arba nacionaliniu 
lygmeniu, ypač veiksmus, kuriais 
siekiama:
– įgyvendinti programą,
– užtikrinti, kad MVĮ atitiktų ES teisės 
aktus,
– didinti MVĮ galimybes pasinaudoti 
Europos programomis ir finansavimu,
– nustatyti tokių organizacijų geriausią 
patirtį ir bendradarbiavimą.
3. Įgyvendindama šį straipsnį, Komisija 
skiria ypatingą dėmesį mažoms ir labai 
mažoms įmonėms ir veiksmų, kurių 
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imamasi pagal 1 ir 2 dalis, nuoseklumui.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti skatinama priemonių, kuriomis siekiama padėti MVĮ ir jas remti, sąveika ir 
racionalizavimas, idealiu atveju siekiant sukurti vieno langelio sistemą.

Pakeitimas 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama įgyvendinti Programą 
Komisija atskirai finansinėms ir 
nefinansinėms priemonėms priima 
metines veiklos programas pagal 
16 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikrinimo 
procedūrą. Metinėse veiklos programose 
nustatomi siektini tikslai, tikėtini rezultatai, 
įgyvendinimo metodas ir bendra suma. 
Jose taip pat pateikiamas finansuotinų 
veiksmų aprašymas, kiekvienam veiksmui 
skirta suma ir preliminarus įgyvendinimo 
tvarkaraštis, mokėjimų struktūra, 
pagrindinė informacija apie finansines 
priemones, pavyzdžiui, garantijos lygis ir 
santykis su programa „Horizontas 
2020“,taip pat atitinkami veiksmingumo 
siekiant rezultatų ir įgyvendinant tikslus 
stebėsenos rodikliai. Be to, jose pateikiami 
su dotacijomis susiję prioritetai, būtini 
vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro 
finansavimo suma.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti finansinių priemonių COSME ir „Horizontas 2020“ nuoseklumą.
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Pakeitimas 384
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija turėtų skatinti integruotų ir 
patogių vartotojui interneto sistemų, 
kuriose būtų galima rasti visą MVĮ 
svarbią informaciją ir programas, 
pavyzdžiui, paraiškų teikimo procedūras, 
terminus, taisykles ir nuostatus, vykdomų 
ir įvykdytų projektų apžvalgą ir ataskaitas, 
diegimą valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 385
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Darbo programa rengiama 
konsultuojantis su suinteresuotųjų 
subjektų organizacijomis, įskaitant MVĮ 
atstovaujančias organizacijas, bet ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus, pavyzdžiui, 
standartizavimo įstaigas, darbo 
organizaciją ir aplinkosaugos 
organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 386
Gaston Franco

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

3a. Rengiant, įgyvendinant ir vertinant 
metinę programą konsultuojamasi su 
Europos verslo įmonių ir MVĮ 
organizacijomis.

Or. fr

Pakeitimas 387
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Rengiant, įgyvendinant ir vertinant 
metinę programą konsultuojamasi su 
Europos verslo įmonių ir MVĮ 
organizacijomis.

Or. fr

Pakeitimas 388
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustato gerąją patirtį bei politikos 
metodus ir toliau juos plėtoja;

(b) nustato ir skleidžia gerąją patirtį bei 
politikos metodus ir toliau juos plėtoja;

Or. en

Pakeitimas 389
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nustato gerąją patirtį bei politikos 
metodus ir toliau juos plėtoja;

(b) nustato gerąją patirtį bei politikos 
metodus ir toliau juos plėtoja ir skleidžia;

Or. en

Pakeitimas 390
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) atlieka įmonių, visų pirma MVĮ ir labai 
mažų įmonių, konkurencingumui itin 
svarbių Sąjungos priemonių poveikio 
vertinimą, siekdama nustatyti galiojančių 
teisės aktų sritis, kurios turi būti 
supaprastintos, arba sritis, kuriose reikia 
siūlyti naujas teisėkūros priemones;

Or. fr

Pakeitimas 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) atlieka galiojančių teisės aktų 
tinkamumo patikras ir įmonių 
konkurencingumui itin svarbių naujų
Sąjungos priemonių poveikio vertinimą, 
siekdama nustatyti galiojančių teisės aktų 
sritis, kurios turi būti supaprastintos, ir 
užtikrinti, kad MVĮ tenkanti našta būtų 
kuo labiau sumažinta tose srityse, kuriose 



PE492.830v01-00 40/103 AM\908222LT.doc

LT

siūlomos naujos teisėkūros priemonės;

Or. en

Pakeitimas 392
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) atlieka įmonių, visų pirma MVĮ ir labai 
mažų įmonių, konkurencingumui itin 
svarbių Sąjungos priemonių poveikio 
vertinimą, siekdama nustatyti galiojančių
teisės aktų sritis, kurios turi būti 
supaprastintos, arba sritis, kuriose reikia 
siūlyti naujas teisėkūros priemones;

Or. fr

Pakeitimas 393
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) atlieka įmonių konkurencingumui itin 
svarbių Sąjungos priemonių poveikio 
vertinimą, siekdama nustatyti galiojančių
teisės aktų sritis, kurios turi būti 
supaprastintos, arba sritis, kuriose reikia 
siūlyti naujas teisėkūros priemones; šį 
vertinimą sudaro pagal principą 
„pirmenybė mažam“ atliekamas MVĮ 
testas, į kurį įtraukta išsami palankesnių 
sąlygų sudarymo labai mažoms įmonėms 
galimybių analizė;

Or. de
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Pakeitimas 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) atlieka galiojančių teisės aktų 
tinkamumo patikras ir įmonių 
konkurencingumui itin svarbių naujų
Sąjungos priemonių poveikio vertinimą, 
siekdama nustatyti galiojančių teisės aktų
sritis, kurios turi būti supaprastintos arba 
kuriose MVĮ gali būti taikomos specialios 
lengvatos, ir užtikrinti, kad MVĮ tenkanti 
našta būtų kuo labiau sumažinta tose 
srityse, kuriose siūlomos naujos teisėkūros
priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Tinkamumo patikros svarbios dar ir dėlto, kad būtų galima peržiūrėti esamus ES teisės aktus 
ir siekti sumažinti ES įmonėms, ypač MVĮ, tenkančią naštą.

Pakeitimas 395
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) atlieka įmonėms, visų pirma MVĮ, 
ypatingą dėmesį skiriant mažoms ir labai 
mažoms įmonėms, įtakos turinčių teisės 
aktų, konkrečios pramonės politikos ir su 
konkurencingumu susijusių priemonių 
vertinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame d punkte dėl įmonėms įtakos turinčių teisės aktų vertinimo turėtų būti patikslinta, kad 
šios dvi priemonės bus vykdomos ypatingą dėmesį skiriant MVĮ, visų pirma labai mažoms ir 
mažoms įmonėms. Tai taip pat yra pragmatinis principo „visų pirma galvokime apie 
mažuosius“ taikymas.

Pakeitimas 396
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 397
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 398
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) atlieka tolesnę Smulkiojo verslo akto 
ir principo „visų pirma galvokime apie 
mažuosius“ įgyvendinimo stebėseną ir 
vertinimą.

Or. fr

Pakeitimas 400
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios 1 dalyje nurodytos pagalbinės 
priemonės nėra būtinai priskiriamos 
metinėms veiklos programoms, nurodytoms
10 straipsnyje.

2. Šios 1 dalyje nurodytos paramos 
priemonės yra 10 straipsnyje nurodytų 
metinių darbo programų dalis.

Or. en
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Pakeitimas 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios 1 dalyje nurodytos pagalbinės 
priemonės nėra būtinai priskiriamos 
metinėms veiklos programoms, 
nurodytoms 10 straipsnyje.

2. Šios 1 dalyje nurodytos paramos 
priemonės nėra būtinai priskiriamos 
metinėms darbo programoms, nurodytoms 
10 straipsnyje, ir jų išlaidos sudaro ne 
daugiau kaip [2,5 proc.] Programos 
finansinio paketo.

Or. en

Pakeitimas 402
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 403
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Ne vėliau kaip iki 2018 m. Komisija 
parengia vertinimo ataskaitą dėl visų pagal 
Programą remiamų veiksmų tikslų 
įgyvendinimo (rezultatų ir poveikio 
lygmeniu), išteklių naudojimo, tikslinių 
grupių prieigos galimybių rodiklio,
veiksmingumo ir papildomos Europos 
naudos, kad būtų galima priimti sprendimą 
dėl priemonių atnaujinimo, pakeitimo ar 
sustabdymo. Vertinimo ataskaitoje taip pat 
nagrinėjama paprastinimo sritis, vidaus ir 
išorės suderinamumas, tolesnis visų tikslų 
aktualumas, tai, kaip priemonėmis 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. 
Atsižvelgiama į ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 404
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Parengiami pagrindiniai veiklos 
rodikliai, kuriais remiamasi vertinant 
pagal Programą remiamų veiksmų tikslų 
įgyvendinimo mastą. Rodikliai 
apskaičiuojami pagal iš anksto nustatytą 
bazinį scenarijų, atitinkantį padėtį iki 
veiksmų įgyvendinimo.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi rodiklius šiame reglamente apibrėš teisėkūros institucijos, nebūtina kurti naujų 
rodiklių.

Pakeitimas 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Parengiami pagrindiniai veiklos 
rodikliai, kuriais remiamasi vertinant pagal 
Programą remiamų veiksmų tikslų 
įgyvendinimo mastą. Rodikliai 
apskaičiuojami pagal iš anksto nustatytą 
bazinį scenarijų, atitinkantį padėtį iki 
veiksmų įgyvendinimo.

5. Bendradarbiaujant su ekspertais ir 
susijusiais suinteresuotais subjektais, 
įskaitant MVĮ atstovaujančias 
organizacijas, regionų valdžios 
institucijas ir finansų tarpininkus,
parengiami pagrindiniai veiklos rodikliai, 
kuriais remiamasi vertinant pagal 
Programą remiamų veiksmų tikslų 
įgyvendinimo mastą. Rodikliai 
apskaičiuojami pagal iš anksto nustatytą 
bazinį scenarijų, atitinkantį padėtį iki 
veiksmų įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Finansinės priemonės pagal Programą 
taikomos siekiant padėti MVĮ gauti 
finansavimą, taip pat dėmesio skiriant 
steigimosi ir perdavimo etapams.
Finansines priemones sudaro nuosavo 
kapitalo priemonė ir paskolų garantijų 
priemonė. Lėšų paskirstymas įvairioms 
priemonėms grindžiamas rinkos paklausa 
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ir vykdomas atsižvelgianti į MVĮ 
atstovaujančių organizacijų, regionų 
valdžios institucijų ir finansų tarpininkų 
nuomones.

Or. en

Pakeitimas 407
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Finansinės priemonės pagal Programą 
taikomos siekiant padėti į augimą 
orientuotoms MVĮ gauti finansavimą. 
Finansines priemones sudaro nuosavo 
kapitalo priemonė ir paskolų garantijų 
priemonė. Finansinėmis priemonėmis 
turėtų būti įmanoma pasinaudoti bet 
kuriuo MVĮ gyvavimo ciklo etapu.

Or. de

Pakeitimas 408
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Finansinės priemonės pagal Programą 
taikomos siekiant padėti į augimą 
orientuotoms MVĮ ir (arba) bet kuriame 
gyvavimo ciklo etape esančioms MVĮ 
gauti finansavimą Finansines priemones 
sudaro nuosavo kapitalo priemonė ir 
paskolų garantijų priemonė.

Or. fr

Pakeitimas 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 411
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Suderinta su 8 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 412
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Konkurencingumo ir MVĮ programos 
nuosavo kapitalo priemonė – augimui 
skatinti skirta nuosavo kapitalo priemonė 
– įgyvendinama kaip bendra Sąjungos 
nuosavo kapitalo finansinė priemonė, 
kuria nuo ankstyvojo laikotarpio 
(įskaitant parengiamąjį laikotarpį) iki 
augimo laikotarpio remiamas Sąjungos 
įmonių augimas ir moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos ir kuri 
finansiškai remiama pagal programą 
„Horizontas 2020“ ir šią programą.
Augimui skatinti skirtai nuosavo kapitalo 
priemonei taikoma ta pati įgyvendinimo 
sistema kaip ir moksliniams tyrimams, 
technologinei plėtrai ir inovacijoms 
skatinti skirtai nuosavo kapitalo 
priemonei, kuri bus nustatyta pagal 
programą „Horizontas 2020“, remiantis 
toliau išdėstytomis sąlygomis.
Paskolų garantijų priemonė 
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įgyvendinama kaip ES įmonių augimui ir 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtos 
bendros ES skolų finansinės priemonės 
dalis taikant tą pačią įgyvendinimo 
sistemą kaip skolų priemonės pagal 
programą „Horizontas 2020“ MVĮ 
paklausa pagrįsta sistema (RSI II), 
remiantis toliau išdėstytomis sąlygomis. 
Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonės atitinka Finansinio reglamento 
ir deleguotojo akto, kuriuo pakeičiamos 
įgyvendinimo taisyklės, nuostatas dėl 
finansinių priemonių ir išsamesnius 
konkrečius veiklos reikalavimus, kurie 
bus išdėstyti Komisijos rekomendacijose.
Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonėmis bus papildytos finansinės 
priemonės, kurias valstybės narės taiko 
MVĮ įgyvendindamos sanglaudos politiką. 
Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonėmis galima, jei tinka, sutelkti 
valstybių narių finansines lėšas siekiant 
joms skirti struktūrinių fondų lėšų dalį 
pagal [Struktūrinių fondų reglamento 
33 straipsnio 1 dalies a punktą]. Pajamos 
ir sumų grąžinimas, kurie susiję su MVĮ 
spartaus augimo ir naujovių priemone 
(GIF 2) pagal Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrąją programą priskiriami 
Konkurencingumo ir MVĮ programai.
Į augimą orientuotoms MVĮ skirtos 
finansinės priemonės įgyvendinamos 
pagal atitinkamas Sąjungos valstybės 
pagalbos taisykles.

Or. sl

Pakeitimas 413
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Augimui skatinti skirta nuosavo 
kapitalo priemone didžiausias dėmesys 
skiriamas fondams, kurie teikia rizikos 
kapitalą ir mišrųjį finansavimą, kaip antai 
subordinuotąsias ir dalyvavimo paskolas, 
besiplečiančioms ir augančioms įmonėms, 
visų pirma toms, kurios veikia 
tarpvalstybiniu mastu, ir gali investuoti į 
neseniai įsteigtas įmones drauge taikant 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtą 
nuosavo kapitalo priemonę pagal 
programą „Horizontas 2020“. Su augimui 
skatinti skirta nuosavo kapitalo priemone 
susijusios investicijos neviršija 20 proc. 
visų Sąjungos investicijų, išskyrus kelių 
etapų fondų atveju, kai finansavimas 
pagal augimui skatinti skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę ir technologinei plėtrai 
ir inovacijoms skatinti skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę teikiamas 
proporcingai, remiantis fondų 
investavimo politika. Augimui skatinti 
skirta nuosavo kapitalo priemone 
vengiama išpirkimo arba pakaitinio 
kapitalo, skirto įgytai įmonei likviduoti. 
Komisija gali nuspręsti pakeisti 20 proc. 
ribą atsižvelgdama į rinkos sąlygas. 
Paramą sudaro vienos iš šių rūšių 
investicijos:
(a) tiesioginės Europos investicijų fondo 
(EIF) ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, 
investicijos; arba
(b) EIF ar kitų subjektų, kuriems 
patikėtas įgyvendinimas Komisijos vardu, 
drauge su privačiais investuotojais ir 
(arba) nacionalinėmis viešosiomis finansų 
įstaigomis nustatytos tarpvalstybiniu 
mastu investuojančių fondų fondų ar 
investicinių priemonių investicijos.

Or. sl
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Pakeitimas 414
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Paskolų garantijos priemonę 
įgyvendina EIF ar kiti subjektai, kuriems 
pavestas įgyvendinimas Komisijos vardu. 
Pagal šią priemonę numatomos:
(a) garantijų sistemų priešinės garantijos 
ir kiti rizikos pasidalijimo susitarimai;
(b) tiesioginės garantijos ir kiti rizikos 
pasidalijimo susitarimai visiems kitiems 
finansų tarpininkams, kurie atitinka 
tinkamumo kriterijus.
Paskolų garantijų priemonę sudaro du 
veiksmai:
pirmas veiksmas – skolų finansavimas 
paskolomis, įskaitant subordinuotąsias ir 
dalyvavimo paskolas, arba išperkamąja 
nuoma. Mažinami tam tikri siekiančių 
gauti finansavimą MVĮ sunkumai, 
atsirandantys dėl tariamos didelės jų 
rizikos arba pakankamo užstato 
neturėjimo; 
antras veiksmas – MVĮ skolų finansinių 
portfelių pakeitimas vertybiniais 
popieriais. Pagal atitinkamus rizikos 
pasidalijimo susitarimus su tikslinėmis 
įstaigomis sutelkiamas papildomas MVĮ 
skolų finansavimas. 
Tokie sandoriai remiami su sąlyga, kad 
paramą teikiančios įstaigos didelę 
gaunamo likvidumo arba sutelkto kapitalo 
dalį per priimtiną laikotarpį panaudos 
naujoms MVĮ paskoloms. Tokio skolų 
finansavimo dydis apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į užtikrintą portfelio rizikos 
dydį ir dėl jo bei laikotarpio deramasi 
atskirai su kiekviena paramą teikiančia 
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įstaiga.
Paskolų garantijų priemonė apima 
paskolas, kurių mokėjimo terminas – ne 
mažiau kaip 12 mėnesių, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas.
Paskolų garantijų priemonė parengiama 
taip, kad remiamų inovacinių MVĮ 
ataskaitas būtų galima teikti pagal 
suteiktų paskolų skaičių ir dydį.

Or. sl

Pakeitimas 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į augimą orientuotoms MVĮ skirtos 
finansinės priemonės gali, jei tinka, būti 

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

narių ir jų valdymo institucijų [pagal 
Reglamento (ES) Nr. XXX/201X [naujojo 
reglamento dėl struktūrinių fondų] 
33 straipsnio 1 dalies a punktą] 
nustatytomis finansinėmis priemonėmis ir 
Sąjungos finansuojamomis dotacijomis, 
taip pat pagal šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonėmis gali būti papildytos 
finansinės priemonės, kurias valstybės 
narės taiko MVĮ įgyvendindamos 
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sanglaudos politiką.

Or. en

Pakeitimas 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonėmis galima atitinkamais atvejais 
sudaryti sąlygas sutelkti valstybių narių 
(arba regionų), norinčių skirti dalį joms 
skirtų struktūrinių fondų lėšų, finansinius 
išteklius (ir pagal [Struktūrinių fondų 
reglamento 33 straipsnio 1 dalies 
a punktą]).

Or. en

Pakeitimas 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Programos finansinės priemonės 
vykdomos jas glaudžiai koordinuojant su 
skolos ir nuosavo kapitalo priemonėmis 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
siekiant sukurti vieną priemonę 
tarpininkams ir sudarant sąlygas MVĮ 
nustatyti programą, kuri geriausiai 
atitinka jų poreikius naudojantis vienu 
bendru informacijos šaltiniu.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad, nors negalima tikėtis, kad finansų tarpininkai pasirinks finansines 
priemones ir pagal programą COSME, ir pagal programą „Horizontas 2020“, abi 
programos turėtų būti glaudžiai koordinuojamos, kad būtų galima pasiūlyti vieną priemonę 
tarpininkams ir patarti MVĮ rinktis tą paramos programą, kuri geriausiai atitinka jų 
poreikius, naudojantis vienu bendru informacijos šaltiniu, pvz., specialiai tam tikslui skirta 
ES interneto svetaine.

Pakeitimas 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija ir valstybės narės imasi 
tinkamų informacijos apie turimas 
finansines priemones sklaidos MVĮ ir 
tarpininkams priemonių.

Or. en

Pakeitimas 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. MVĮ skirtos finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal atitinkamus 
Sąjungos teisės aktus dėl valstybės 
pagalbos. Valstybės pagalbos taisyklių 
netaikymo finansinėms priemonėms 
sąlygos aiškiai nurodomos Programos 
gairėse ir vadovuose.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant supaprastinti procedūras ir didinti galimybes pasinaudoti programa COSME, 
valstybės pagalbos taisyklių netaikymo finansinėms priemonėms sąlygos (pavyzdžiui, de 
minimis riba arba sutarties sąlygos) turėtų būti aiškiai nurodytos programos COSME gairėse 
ir vadovuose.

Pakeitimas 423
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Būtina užtikrinti, kad informacija apie 
galimybes pasinaudoti finansinėmis 
priemonėmis pasiektų vietos lygmenį.
Finansinių priemonių naudojimo 
procedūros yra vienodos visose valstybėse 
narėse. Jos supaprastinamos ir 
paskelbiamos viešai.

Or. it

Pakeitimas 424
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Komisija sudaro privalomas sutartis
su finansų tarpininkais, pagal kurias 
viešas šių priemonių paskelbimas tampa 
privalomas. 

Or. it

Pagrindimas

Komisijos finansavimas turi būti tinkamai reklamuojamas ir apie jį turi būti žinoma.
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Pakeitimas 425
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Numatoma, kad ES remiamos 
finansinės priemonės derinamos su 
nacionaliniu ir regioniniu finansavimu, o 
struktūriniai fondai naudojami kaip 
finansinė garantija.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į MVĮ poreikį gauti kreditą, turėtų būti užtikrinta galimybė pasinaudoti visomis 
įmanomomis finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 426
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Finansines priemones galima naudoti 
jas derinant su kitais ES fondais, visų 
pirma su struktūriniais fondais. 

Or. it

Pakeitimas 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
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Augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo 
priemonė 

1. Konkurencingumo ir MVĮ programos 
nuosavo kapitalo priemonė – augimui 
skatinti skirta nuosavo kapitalo priemonė 
– įgyvendinama kaip bendra ES nuosavo 
kapitalo finansinė priemonė, kuria nuo 
ankstyvojo laikotarpio (įskaitant 
parengiamąjį laikotarpį) iki augimo 
laikotarpio remiamas ES įmonių augimas 
ir moksliniai tyrimai, technologinė plėtra 
ir inovacijos ir kuri finansiškai remiama 
pagal programą „Horizontas 2020“ ir šią 
programą, naudojant priemones, kurios 
išplėtotos jas derinant tarpusavyje.
2. Augimui skatinti skirta nuosavo 
kapitalo priemone didžiausias dėmesys 
skiriamas fondams, kurie teikia rizikos 
kapitalą ir mišrųjį finansavimą, kaip antai 
subordinuotąsias ir dalyvavimo paskolas, 
besiplečiančioms ir augančioms įmonėms, 
visų pirma toms, kurios veikia 
tarpvalstybiniu mastu, ir gali investuoti į 
neseniai įsteigtas įmones drauge taikant 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtą 
nuosavo kapitalo priemonę pagal 
programą „Horizontas 2020“. Su augimui 
skatinti skirta nuosavo kapitalo priemone 
susijusios investicijos neviršija 20 proc. 
visų ES investicijų, išskyrus kelių etapų 
fondų atveju, kai finansavimas pagal 
augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo 
priemonę ir technologinei plėtrai ir 
inovacijoms skatinti skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę teikiamas 
proporcingai, remiantis fondų 
investavimo politika. Augimui skatinti 
skirta nuosavo kapitalo priemone 
vengiama išpirkimo arba pakaitinio 
kapitalo, skirto įgytai įmonei likviduoti. 
Komisija gali nuspręsti pakeisti 20 proc. 
ribą atsižvelgdama į rinkos sąlygas.
3. Paramą sudaro vienos iš šių rūšių 
investicijos:
(a) tiesioginės Europos investicijų fondo 
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(EIF) ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, 
investicijos arba
(b) EIF ar kitų subjektų, kuriems 
patikėtas įgyvendinimas Komisijos vardu, 
drauge su privačiais investuotojais ir 
(arba) nacionalinėmis viešosiomis finansų 
įstaigomis nustatytos tarpvalstybiniu 
mastu investuojančių fondų fondų ar 
investicinių priemonių investicijos.

Or. en

Pakeitimas 428
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Paskolų garantijų priemonė

1. Paskolų garantijų priemone 
užtikrinama:
(a) garantijų sistemų priešinės garantijos 
ir kiti rizikos pasidalijimo susitarimai;
(b) tiesioginės garantijos ir kiti rizikos 
pasidalijimo susitarimai visiems kitiems 
finansų tarpininkams, kurie įgyvendina 
atitikties reikalavimams kriterijus.
2. Paskolų garantijų priemonė 
įgyvendinama taikant tą pačią sistemą 
kaip skolų priemonės pagal programą 
„Horizontas 2020“ MVĮ paklausa 
pagrįsta sistema. Ją sudaro:
(a) skolų finansavimas paskolomis, 
įskaitant subordinuotąsias ir dalyvavimo 
paskolas, arba išperkamąja nuoma. 
Mažinami tam tikri siekiančių gauti 
finansavimą MVĮ sunkumai, 
atsirandantys dėl tariamos didelės jų 
rizikos arba pakankamo užstato 
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neturėjimo;
(b) MVĮ skolų finansinių portfelių 
pakeitimas vertybiniais popieriais; taip 
pagal atitinkamus rizikos pasidalijimo 
susitarimus su tikslinėmis įstaigomis 
sutelkiamas papildomas MVĮ skolų 
finansavimas. Tokie sandoriai remiami su 
sąlyga, kad paramą teikiančios įstaigos 
didelę gaunamo likvidumo arba sutelkto 
kapitalo dalį per priimtiną laikotarpį 
panaudos naujoms MVĮ paskoloms. Tokio 
skolų finansavimo dydis apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į užtikrintą portfelio rizikos 
dydį ir dėl jo bei laikotarpio deramasi 
atskirai su kiekviena paramą teikiančia 
įstaiga.
(c) Paskolų garantijų priemonę, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
sudaro 1 000 000 EUR paskolų, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Paskolų 
garantijų priemonė parengiama taip, kad 
remiamų inovacinių MVĮ ataskaitas būtų 
galima teikti pagal suteiktų paskolų 
skaičių ir dydį.

Or. en

Pakeitimas 429
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo 

priemonė
1. Augimui skatinti skirta nuosavo 
kapitalo priemone didžiausias dėmesys 
skiriamas fondams, kurie teikia: rizikos 
kapitalą ir mišrųjį finansavimą, kaip antai 
subordinuotąsias ir dalyvavimo paskolas, 
besiplečiančioms ir augančioms įmonėms, 
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visų pirma toms, kurios veikia 
tarpvalstybiniu mastu ir gali investuoti į 
neseniai įsteigtus fondus drauge taikant 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtą 
nuosavo kapitalo priemonę pagal 
programą „Horizontas 2020“ ir teikti 
bendro finansavimo priemones 
neformaliems investuotojams. 
Finansavimo ankstyvajame etape atveju 
su augimui skatinti skirta nuosavo 
kapitalo priemone susijusios investicijos 
neviršija 20 % visų Sąjungos investicijų, 
išskyrus kelių etapų fondų ir fondų fondų 
atveju, kai finansavimas pagal augimui 
skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtą 
nuosavo kapitalo priemonę bus teikiamas 
proporcingai, remiantis fondų 
investavimo politika. Komisija vengia 
išpirkimo arba pakaitinio kapitalo, skirto 
įgytai įmonei likviduoti. Komisija gali 
nuspręsti pakeisti 20 proc. ribą 
atsižvelgdama į rinkos sąlygas.
2. Programos nuosavo kapitalo priemonė 
– augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo 
priemonė – įgyvendinama kaip viena 
bendros Sąjungos nuosavo kapitalo 
finansinės priemonės dalis, kuria nuo 
ankstyvojo etapo (įskaitant parengiamąjį 
etapą) iki augimo etapo remiamas ES 
įmonių augimas ir moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos ir kuri 
finansiškai remiama pagal programą 
„Horizontas 2020“ ir šią programą.
Augimui skatinti skirtai nuosavo kapitalo 
priemonei taikoma ta pati įgyvendinimo 
sistema kaip ir moksliniams tyrimams, 
technologinei plėtrai ir inovacijoms 
skatinti skirtai nuosavo kapitalo 
priemonei, kuri bus nustatyta pagal 
programą „Horizontas 2020“.
3. Paramą pagal augimui skatinti skirtą 
nuosavo kapitalo priemonę sudaro vienos 
iš šių rūšių investicijos:
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(a) tiesioginės Europos investicijų fondo 
(EIF) ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, 
investicijos arba
(b) EIF ar kitų subjektų, kuriems 
patikėtas įgyvendinimas Komisijos vardu, 
drauge su privačiais investuotojais ir 
(arba) viešosiomis finansų įstaigomis 
nustatytos tarpvalstybiniu mastu 
investuojančių viešųjų ar privačių fondų 
fondų ar investicinių priemonių 
investicijos.
4. Pagal augimui skatinti skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę investuojama į 
tarpininkų rizikos kapitalo fondus, 
investuojančius į MVĮ, dažniausiai 
plėtimosi ir augimo etapais. Investicijos 
pagal augimui skatinti skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę yra ilgalaikės, t. y. 
rizikos kapitalo fonduose paprastai 
užimančios 5–15 metų pozicijas. Bet 
kokiu atveju investavimas pagal augimui 
skatinti skirtą nuosavo kapitalo priemonę 
trunka ne ilgiau kaip 20 metų nuo 
susitarimo tarp Komisijos ir subjekto, 
kuriam patikėtas jų įgyvendinimas, 
pasirašymo.

Or. fr

Pakeitimas 430
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b straipsnis
Rizikos kapitalo fondų fondas

Atsižvelgiant į labai sudėtingą Europos 
rizikos kapitalo rinkos padėtį ir į padėties 
skubumą, turėtų būti įmanoma iki kito 
biudžetinio laikotarpio (2014–2020 m.) 
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parengti rizikos kapitalo fondų fondo 
bandomąjį projektą, kuris būtų iš dalies 
finansuojamas nepanaudotomis Bendrijos 
lėšomis ir kitų investuotojų lėšomis.

Or. fr

Pagrindimas

Rizikos kapitalas yra labai svarbus steigiamų novatoriškų įmonių ir sparčiai augančių 
Europos MVĮ, kurioms labai sunku gauti finansavimą iš bankų, finansavimo šaltinis. Su krize 
kovoti padėtų rizikos kapitalo fondų fondo bandomasis projektas, leidžiantis iki maksimumo 
padidinti Bendrijos biudžeto sverto efektą. Tokiu būdu ES turėtų finansinę priemonę, kuri 
galėtų pradėti veikti nuo kito finansinio programavimo laikotarpio (2012–2020 m.) pradžios.

Pakeitimas 431
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas yra toks, koks apibrėžtas 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda komitetas, o šis 
konsultuojasi su suinteresuotaisiais 
subjektais. Šis komitetas yra toks, koks 
apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Or. fr

Pakeitimas 432
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas yra toks, koks apibrėžtas 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas yra toks, koks apibrėžtas 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Nustatant 
komiteto sudėtį skatinama lyčių 
pusiausvyra. 
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Or. en

Pakeitimas 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu daroma nuoroda į šią straipsnio 
dalį, taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 5 straipsnis.

2. Jeigu daroma nuoroda į šią straipsnio 
dalį, taikomas Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jeigu komitetas 
nuomonės nepateikia, Komisija 
įgyvendinimo akto projekto nepriima ir 
taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas pakeitimas reikštų, kad siūloma metinė darbo programa negalėtų būti priimta, jei 
susidaro „nepateiktos nuomonės“ padėtis (t .y. jei blokuojančioji mažuma pareiškia 
prieštaravimą). Tokiomis aplinkybėmis Komisija turės pakeisti savo pasiūlymą arba perduoti 
jį apeliaciniam komitetui.

Pakeitimas 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama priimti
deleguotuosius teisės aktus pagal 18 
straipsnį dėl šio reglamento II priede 
nustatytų konkrečių veiksmų keitimo, jei 
to reikia dėl ekonominių rinkos pokyčių 
arba atsižvelgiant į Konkurencingumo ir 
inovacijų programos paskolų garantijos 
priemonės ir Septintosios bendrosios 
programos rizikos pasidalijimo finansinės 

2. Dėl finansinių priemonių Komisijai 
pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl augimui 
skatinti skirtos nuosavo kapitalo 
priemonės investicijų dalies, palyginti su 
visomis ES investicijomis į rizikos kapitalo 
fondus ankstyvajame etape, ir vertybiniais 
popieriais pakeisto portfelio sudėties 
keitimo.
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priemonės rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei dėl tokių greitai besikeičiančių 
ekonominių sąlygų būtina imtis 
neatidėliotinų priemonių, pagal šį 
straipsnį priimtiems deleguotiesiems 
aktams taikoma 19 straipsnyje nustatyta 
tvarka.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 436
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Skubos tvarka
1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji 
aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi tol, 
kol pagal 2 dalį nepareiškiama 
prieštaravimų. Deleguotojo teisės akto 
pranešime Europos Parlamentui ir 
Tarybai išdėstomos skubos tvarkos 
taikymo priežastys.
2. Europos Parlamentas arba Taryba gali
išreikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto 18 straipsnio 5 dalyje nurodyta 
tvarka. Tokiu atveju, gavusi Europos 
Parlamento ir Tarybos pranešimą apie 



AM\908222LT.doc 67/103 PE492.830v01-00

LT

sprendimą dėl prieštaravimo, Komisija 
nedelsdama panaikina aktą.

Or. en

Pakeitimas 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Skubos tvarka
1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji 
aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi tol, 
kol pagal 2 dalį nepareiškiama 
prieštaravimų. Deleguotojo teisės akto 
pranešime Europos Parlamentui ir 
Tarybai išdėstomos skubos tvarkos 
taikymo priežastys.
2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
išreikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
teisės akto 18 straipsnio 5 dalyje nurodyta 
tvarka. Tokiu atveju, gavusi Europos 
Parlamento ir Tarybos pranešimą apie 
sprendimą dėl prieštaravimo, Komisija 
nedelsdama panaikina aktą.

Or. en
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Pakeitimas 438
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo bendrojo tikslo 1 punktas „Didinti Sąjungos įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir tvarumą“

Komisijos siūlomas tekstas

Bendrasis tikslas 1. Didinti Sąjungos įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir tvarumą;
Poveikio rodiklis Dabartinė padėtis 2020 m. ilgalaikis tikslas ir orientyras

Pramonės konkurencingumo didėjimas 2009 m.: -3.1 proc., 2008 m.: -0.3 proc., 2007 
m.: +0.7 proc.

1 proc. metinis augimas, o 2015 m. – 5 proc. 
augimas.

2009 m.: 3,1 proc. 
MVĮ tenkančios administracinės naštos 
pasikeitimas (naujos įmonės įsteigimo 
dienų skaičius)

Mažesnis MVĮ įsteigimo dienų skaičius – 7
darbo dienos.

2020 m. trumpesnis MVĮ įsteigimo 
laikotarpis – 3 darbo dienos. 

ES ekologinės pramonės produkcijos 
apimties didėjimas (procentais, 
palyginti su ankstesniais metais)

6–7 proc. metinis augimas per paskutinius 
kelerius metus.

Per kitą dešimtmetį siekiama, kad vidutinis 
metinis augimas būtų 8 proc.; o produkcija 
iki 2015 m. padidėtų 50 proc.

Parlamento pakeitimas

Bendrasis tikslas 1. Didinti Sąjungos įmonių, ypač MVĮ, tvarų konkurencingumą
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Poveikio rodiklis Dabartinė padėtis 2020 m. ilgalaikis tikslas ir orientyras

Didesnis Europos Sąjungos MVĮ 
konkurencingumas, palyginti su 
pagrindinių konkurentų MVĮ 
konkurencingumu (didesnis ES 
pramonės konkurencingumo augimas, 
palyginti su pagrindiniais konkurentais)

2009 m.: -3.1 proc., 2008 m.: -0.3 proc., 2007 
m.: +0.7 proc.

1 proc. metinis augimas

MVĮ tenkančios administracinės ir 
reguliavimo naštos pasikeitimas (naujos 
įmonės įsteigimo dienų skaičius ir 
sąnaudos, laikas, kurio reikia 
licencijoms ir leidimams pradėti ir 
vykdyti konkrečią įmonės veiklą gauti.

2011 m.: naujų MVĮ įsteigimo dienų skaičius –
6,5 darbo dienos.

Trumpesnis MVĮ įsteigimo laikotarpis – 3 
darbo dienos. 

Įsteigimo sąnaudos: € 379. Mažesnės įsteigimo sąnaudos – € 100.1

Valstybių narių, kurios laikosi Smulkiojo 
verslo akte numatyto tikslo iki vieno mėnesio 
sutrumpinti laiką, kurio reikia norint gauti 
licencijas ir leidimus (įskaitant aplinkosaugos 
leidimus) pradėti ir vykdyti konkrečią įmonės 
veiklą: 2.

Valstybių narių, kurios laikosi Smulkiojo 
verslo akte numatyto tikslo iki vieno mėnesio 
sutrumpinti laiką, kurio reikia norint gauti 
licencijas ir leidimus (įskaitant aplinkosaugos 
leidimus) pradėti ir vykdyti konkrečią įmonės 
veiklą: 242. 

Valstybių narių, 2009 m. taikančių vieno 
langelio principą naujai steigiamoms 
įmonėms, kad verslininkai galėtų atlikti visas 
reikiamas procedūras (pvz., registracija, 
mokesčiai, PVM ir socialinė apsauga) per 
vieną administracinę fizinę (biuras) arba 
virtualią (internetas) įstaigą (arba abi): 18 

Didesnis valstybių narių, taikančių vieno 
langelio principą naujai steigiamoms 
įmonėms skaičius – 28 valstybės narės3.
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ES pramonės energijos naudojimo 
intensyvumas (galutinis energijos 
suvartojimas / BPV) (23 ES valstybės) 

2000 m.: 0,18, 2005 m.: 0,17, 2008 m.: 0,16 2020 m.: įrašyti duomenis

Medžiagų panaudojimo našumas (BPV / 
tonai tiesioginio medžiagų sunaudojimo) 
(27 ES valstybės)

2000 m.: 0,29, 2003 m.: 0,30, 2005 m.: 0,29, 
2006 m.: 0,30, 2007 m.: 0,30

2020 m.: įrašyti duomenis

Ekologiškus produktus ar paslaugas 
siūlančių Sąjungos MVĮ dalis 

2011 m.: 26 proc. 2020 m.: 38 proc.

________________

1 2011 m. gegužės 31 d. Konkurencingumo 
tarybos išvadose pateikiamas raginimas 
valstybėms narėms „iki 2012 m. sutrumpinti 
naujų įmonių steigimo laiką iki 3 darbo 
dienų, o išlaidas sumažinti iki 100 EUR“.
2 SVA apžvalgoje valstybės narės raginamos 
„iki 2013 m. pabaigos iki vieno mėnesio 
sutrumpinti laiką, kurio reikia norint gauti 
licencijas ir leidimus (įskaitant aplinkosaugos 
leidimus) pradėti ir vykdyti konkrečią įmonės 
veiklą“. 24 valstybės narės jau sutrumpino šį 
laiką iki 3 mėnesių.
3 2006 m. pavasario Tarybos susitikimo 
išvadose teigiama, kad „visos valstybės narės 
turi turėti vieno langelio arba lygiavertę 
sistemą, kad visi įmonės steigimo formalumai 
galėtų būti sutvarkomi vienoje vietoje“. 
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Or. en

Pakeitimas 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo bendrojo tikslo 1 punktas „Didinti Sąjungos įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir tvarumą“

Komisijos siūlomas tekstas

Bendrasis tikslas 1. Didinti Sąjungos įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir tvarumą;
Poveikio rodiklis Dabartinė padėtis 2020 m. ilgalaikis tikslas ir orientyras
Pramonės konkurencingumo didėjimas 2009 m.: -3.1 proc., 2008 m.: -0.3 proc., 2007 

m.: +0.7 proc.
1 proc. metinis augimas, o 2015 m. – 5 proc. 
augimas.

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

2009 m.: 3,1 proc. mažesnis MVĮ įsteigimo 
dienų skaičius – 7 darbo dienos.

2020 m. trumpesnis MVĮ įsteigimo 
laikotarpis – 3 darbo dienos.

ES ekologinės pramonės produkcijos 
apimties didėjimas (procentais, 
palyginti su ankstesniais metais)

6–7 proc. metinis augimas per paskutinius 
kelerius metus.

Per kitą dešimtmetį siekiama, kad vidutinis 
metinis augimas būtų 8 proc.; o produkcija iki 
2015 m. padidėtų 50 proc.

Parlamento pakeitimas
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Bendrasis tikslas 1. Didinti Sąjungos įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus, konkurencingumą ir tvarumą;
Poveikio rodiklis Dabartinė padėtis 2020 m. ilgalaikis tikslas ir orientyras
Pramonės konkurencingumo didėjimas 2009 m.: -3.1 proc., 2008 m.: -0.3 proc., 2007 

m.: +0.7 proc.
1 proc. metinis augimas, o 2015 m. – 5 proc. 
augimas.

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

2009 m.: 3,1 proc. mažesnis MVĮ įsteigimo 
dienų skaičius – 7 darbo dienos.

2020 m. trumpesnis MVĮ įsteigimo laikotarpis 
– 3 darbo dienos. Išlaidos: mažesnės nei 
EBPO dideles pajamas gaunančių šalių
vidurkis.

ES ekologinės pramonės produkcijos 
apimties didėjimas (procentais, palyginti 
su ankstesniais metais)

6–7 proc. metinis augimas per paskutinius 
kelerius metus.

Per kitą dešimtmetį siekiama, kad vidutinis 
metinis augimas būtų 8 proc.; o produkcija iki 
2015 m. padidėtų 50 proc.

Or. en

Pakeitimas 440
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretaus tikslo „Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas“ 
skiltis „Konkurencingumo didinimas“

Komisijos siūlomas tekstas

Konkretus tikslas Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo 
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sąlygas;
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Konkurencingumui didinti skirta veikla 
Priimtų paprastinimo priemonių skaičius Komisijos paprastinimo programa atnaujinta 

2010 m.; iki 2012 m. ja siekiama sumažinti 
biurokratiją. Iki 2010 m. kasmet buvo 
priimamos 5 praprastinimo priemonės.

Per metus apie 7 paprastinimo priemonės.

Veiklos kokybės ir papildomos naudos 
patikrų skaičius

2010 m. buvo pradėtos aplinkos, transporto, 
užimtumo ir pramonės politikos patikros, 
kuriose dalyvavo suinteresuotieji subjektai. 
Buvo pateikta pastabų dėl teisės aktų ir veiklos 
papildomos naudos.

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

Įmonių Europos tvarios gamybos ir 
produktų priemonių, įskaitant EMAS, 
ekologinį ženklą ir ekologinį 
projektavimą, įsisavinimo lygis

Apie 35 000 ISO 14001 AVAS pažymėjimų ir 
4 500 EMAS registracijų, 18 000 ES 
ekologinio ženklo licencijų.

Daug įmonių stebi savo veiklos rezultatus, 
taiko aplinkos valdymo sistemas, padidina 
išteklių naudojimo našumą ir pagerina su 
aplinka susijusios veiklos rezultatus. Didelė 
dalis produkcijos yra susijusi su veiksmingu 
išteklių vartojimu ir yra ekologiški produktai.

Parlamento pakeitimas

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



PE492.830v01-00 74/103 AM\908222EN.doc

EN

Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

Konkurencingumui didinti skirta veikla 
Priimtų paprastinimo priemonių skaičius Komisijos paprastinimo programa atnaujinta 

2010 m.; iki 2012 m. ja siekiama sumažinti 
biurokratiją. Iki 2010 m. kasmet buvo 
priimamos 5 praprastinimo priemonės.

Per metus apie 7 paprastinimo priemonės.

Veiklos kokybės ir papildomos naudos 
patikrų skaičius

2010 m. buvo pradėtos aplinkos, transporto, 
užimtumo ir pramonės politikos patikros, 
kuriose dalyvavo suinteresuotieji subjektai. 
Buvo pateikta pastabų dėl teisės aktų ir veiklos 
papildomos naudos.

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

Įmonių Europos tvarios gamybos ir 
produktų priemonių, įskaitant EMAS, 
ekologinį ženklą ir ekologinį 
projektavimą, įsisavinimo lygis

Apie 35 000 ISO 14001 AVAS pažymėjimų ir 
4 500 EMAS registracijų, 18 000 ES 
ekologinio ženklo licencijų.

Daug įmonių stebi savo veiklos rezultatus, 
taiko aplinkos valdymo ir informacinių 
technologijų sistemas, padidina išteklių 
naudojimo našumą ir pagerina su aplinka 
susijusios veiklos rezultatus. Didelė dalis 
produkcijos yra susijusi su veiksmingu išteklių 
vartojimu ir yra ekologiški produktai.

Įmonių naujų technologijų įsisavinimo 
lygis

Or. ro
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Pakeitimas 441
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretaus tikslo „Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas“ 
skiltis „MVĮ politikos plėtojimas“

Komisijos siūlomas tekstas

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

Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

MVĮ politikos plėtojimas
MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių skaičius 
– 15 valstybių narių.

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių skaičius 
– 21 valstybė narė.

Didesnis Europos įmonių apdovanojimų 
viešinimas ES mastu pasitelkiant visų 
valstybių narių žiniasklaidą

2010 m. visose valstybėse narėse buvo 60 
žiniasklaidos pranešimų.

Žiniasklaidos pranešimų skaičius visose 
valstybėse narėse – 80.

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis 
ir mažiau sunkumų jas steigiant

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis – 7
darbo dienos.

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis – 5
darbo dienos.

Parlamento pakeitimas

Konkretus tikslas Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo 
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sąlygas;
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
MVĮ politikos plėtojimas
MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių skaičius 
– 15 valstybių narių.

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių skaičius 
– 21 valstybė narė.

Didesnis Europos įmonių apdovanojimų 
viešinimas ES mastu pasitelkiant visų 
valstybių narių žiniasklaidą

2010 m. visose valstybėse narėse buvo 60 
žiniasklaidos pranešimų.

Žiniasklaidos pranešimų skaičius visose 
valstybėse narėse – 80.

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis 
ir mažiau sunkumų jas steigiant

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis – 7
darbo dienos.

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis –
3 darbo dienos iki 2020 m..

Or. it

Pakeitimas 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretaus tikslo „Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas“ 
skiltis „MVĮ politikos plėtojimas“

Komisijos siūlomas tekstas
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Konkretus tikslas Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir 
tvarumo sąlygas;

Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

MVĮ politikos plėtojimas
MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius – 15 valstybių narių.

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius – 21 valstybė narė.

Didesnis Europos įmonių apdovanojimų 
viešinimas ES mastu pasitelkiant visų 
valstybių narių žiniasklaidą

2010 m. visose valstybėse narėse buvo 60 
žiniasklaidos pranešimų.

Žiniasklaidos pranešimų skaičius visose 
valstybėse narėse – 80.

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis ir 
mažiau sunkumų jas steigiant

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis –
7 darbo dienos.

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis –
5 darbo dienos.

Parlamento pakeitimas

Konkretus tikslas Gerinti pagrindines Sąjungos įmonių, visų pirma MVĮ, tvaraus konkurencingumo sąlygas;
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
MVĮ politikos plėtojimas
MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius – 15 valstybių narių.

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius – 23 valstybės narės.

Didesnis Europos įmonių 
apdovanojimų viešinimas ES mastu 
pasitelkiant visų valstybių narių 

2010 m. visose valstybėse narėse buvo 60 
žiniasklaidos pranešimų.

Žiniasklaidos pranešimų skaičius visose 
valstybėse narėse – 80.
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žiniasklaidą
Trumpesnis įmonės įsteigimo 
laikotarpis ir mažiau sunkumų jas 
steigiant

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis – 7 
darbo dienos.

Trumpesnis įmonės įsteigimo laikotarpis – 4
darbo dienos.

Or. en

Pakeitimas 443
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretaus tikslo „Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas“ 
skiltis „Turizmas“

Komisijos siūlomas tekstas

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

Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

Turizmas
Paraiškų finansavimui gauti skaičius Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 

(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) – 75 
paraiškos per metus (2011 m. vidurkis).

Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 
(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) –
daugiau kaip 100 paraiškų per metus.
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MVĮ (ir tendencijos), pateikusių 
paraiškas dėl su turizmu susijusių 
finansavimo galimybių, procentinė dalis

Iki šiol nepaskelbta jokių tiesiogiai MVĮ 
skirtų kvietimų teikti paraiškas.

30 proc. kvietimų teikti pasiūlymus tiesiogiai 
skirta MVĮ.

Europos turizmo kokybės ženklą 
naudojančių subjektų skaičius

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

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

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

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

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

Parlamento pakeitimas

Išbraukta. Išbraukta. Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 444
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretaus tikslo „Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas“ 
skiltis „Turizmas“

Komisijos siūlomas tekstas

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

Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

Turizmas
Paraiškų finansavimui gauti skaičius Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 

(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) – 75 
paraiškos per metus (2011 m. vidurkis).

Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 
(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) –
daugiau kaip 100 paraiškų per metus. 

MVĮ (ir tendencijos), pateikusių paraiškas 
dėl su turizmu susijusių finansavimo 
galimybių, procentinė dalis

Iki šiol nepaskelbta jokių tiesiogiai MVĮ skirtų 
kvietimų teikti paraiškas.

30 proc. kvietimų teikti pasiūlymus tiesiogiai 
skirta MVĮ.

Europos turizmo kokybės ženklą 
naudojančių subjektų skaičius

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

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

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

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

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

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

Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

Turizmas ir kultūros paveldas
Paraiškų finansavimui gauti skaičius Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 

(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) – 75 
paraiškos per metus (2011 m. vidurkis).

Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 
(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) –
daugiau kaip 100 paraiškų per metus. 

MVĮ (ir tendencijos), pateikusių paraiškas 
dėl su turizmu susijusių finansavimo 
galimybių, įskaitant su kultūros paveldo 
išsaugojimu, atstatymu ir sklaida 
susijusius projektus, procentinė dalis

Iki šiol nepaskelbta jokių tiesiogiai MVĮ 
skirtų kvietimų teikti paraiškas.

30 proc. kvietimų teikti pasiūlymus tiesiogiai 
skirta MVĮ.

Europos turizmo kokybės ženklą 
naudojančių subjektų skaičius

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

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

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

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

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

Pakeitimas 445
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretaus tikslo „Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas“ 
skiltis „Turizmas“

Komisijos siūlomas tekstas

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

Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

Turizmas
Paraiškų finansavimui gauti skaičius Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 

(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) – 75 
paraiškos per metus (2011 m. vidurkis).

Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 
(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) –
daugiau kaip 100 paraiškų per metus. 

MVĮ (ir tendencijos), pateikusių paraiškas 
dėl su turizmu susijusių finansavimo 
galimybių, procentinė dalis

Iki šiol nepaskelbta jokių tiesiogiai MVĮ skirtų 
kvietimų teikti paraiškas.

30 proc. kvietimų teikti pasiūlymus tiesiogiai 
skirta MVĮ.

Europos turizmo kokybės ženklą 
naudojančių subjektų skaičius

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

50 proc. vertinimo sistemų, tinkamų dalyvauti 
Europos turizmo kokybės ženklo projekte.
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Vietovių, kuriose taikomi pagal projektą 
„Patraukliausios Europos turizmo 
vietovės“ skatinami tvaraus turizmo 
plėtros modeliai

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

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

Parlamento pakeitimas

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

Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 
(rezultatas)

Turizmas
Paraiškų finansavimui gauti skaičius Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 

(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) – 75 
paraiškos per metus (2011 m. vidurkis).

Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius 
(visų kvietimų teikti pasiūlymus atveju) –
daugiau kaip 100 paraiškų per metus. 

MVĮ (ir tendencijos), pateikusių paraiškas 
dėl su turizmu susijusių finansavimo 
galimybių, procentinė dalis

Iki šiol nepaskelbta jokių tiesiogiai MVĮ skirtų 
kvietimų teikti paraiškas.

30 proc. kvietimų teikti pasiūlymus tiesiogiai 
skirta MVĮ.

Europos turizmo kokybės ženklą 
naudojančių subjektų skaičius

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

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

Vietovių, kuriose taikomi pagal projektus
„Patraukliausios Europos turizmo 

 Iš viso skirti 98 patraukliausios Europos 
turizmo vietovės apdovanojimai (vidutiniškai 

200 ir daugiau vietovių, kuriose taikomi pagal 
projektus „Patraukliausios Europos turizmo 
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vietovės“ ir „Europos regionų tinklas 
tvariam ir konkurencingam turizmui 
skatinti“ skatinami tvaraus turizmo 
plėtros modeliai

20 apdovanojimų per metus: 2007 m. –
10 apdovanojimų, 2008 m. – 20 apdovanojimų, 
2009 m. – 22 apdovanojimai, 2010 m. –
25 apdovanojimai, 2011 m. –
21 apdovanojimas). 

vietovės“ ir „Europos regionų tinklas tvariam 
ir konkurencingam turizmui skatinti“ 
skatinami tvaraus turizmo plėtros modeliai (iki 
30 per metus).

Vietovių, išbandžiusių tvaraus turizmo 
rodiklių įgyvendinamumą, skaičius: 29 
2011 m. ir 12 2012 m.

Or. fr

Pakeitimas 446
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretus tikslas „Skatinti turizmo įmonių patrauklumą ir tvarumą“ (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Parlamento pakeitimas



AM\908222EN.doc 85/103 PE492.830v01-00

EN

Konkretus tikslas Skatinti turizmo įmonių patrauklumą ir tvarumą
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Veiksmai, skirti turizmo įmonių 
patrauklumui remti
Paraiškų finansavimui gauti skaičius Bendras paraiškų finansavimui gauti 

skaičius (visų kvietimų teikti 
pasiūlymus atveju) – 75 paraiškos per 
metus (2011 m. vidurkis).

Bendras paraiškų finansavimui gauti skaičius (visų 
kvietimų teikti pasiūlymus atveju) – daugiau kaip 
100 paraiškų per metus. 

MVĮ (ir tendencijos), pateikusių 
paraiškas dėl su turizmu susijusių 
finansavimo galimybių, procentinė dalis

Iki šiol nepaskelbta jokių tiesiogiai 
MVĮ skirtų kvietimų teikti paraiškas.

30 proc. kvietimų teikti pasiūlymus tiesiogiai skirta 
MVĮ.

Tvaraus turizmo modelio skatinimas
Europos turizmo kokybės ženklą 
naudojančių subjektų skaičius

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

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

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

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

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

Or. it
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Pakeitimas 447
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretus tikslas „Didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma“

Komisijos siūlomas tekstas

Konkretus tikslas Didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Finansinės augimo skatinimo priemonės
Įmonių, kurioms suteiktos paskolų
(kreditų) garantijos, skaičius ir paskolų 
vertė

Siūlomos priemonės dar netaikomos; be to, 
jos skiriasi nuo dabartinių priemonių, todėl 
dabartinių priemonių duomenų negalima 
palyginti.

Įmonių, kurioms suteiktos paskolų (kreditų) 
garantijos, skaičius (+/- 95 000) ir paskolų 
vertė (+/- 10,7 mlrd. EUR)

Įmonių, į kurias investuotas rizikos 
kapitalas, skaičius ir investicijų vertė (iš 
kurių tarpvalstybinių sandorių)

Įmonių, į kurias investuotas rizikos kapitalas,
skaičius (+/- 180) ir investicijų vertė (+/-
220 mln. EUR)

Parlamento pakeitimas

Konkretus tikslas Didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą 
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Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas Vidutinės trukmės laikotarpio tikslas (2017 m.)
Finansinės augimo skatinimo priemonės
Įmonių, kurioms suteiktos paskolų 
(kreditų), skiriamų pagal programą,
garantijos, skaičius ir paskolų vertė

2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 171 000 
MVĮ paskoloms paskirta 10,2 mlrd. EUR 
(MVĮ garantijų priemonė)

Įmonių, kurioms suteiktos paskolų (kreditų) 
pagal garantiją, skaičius (+/- 145 000) ir 
paskolų vertė (+/- 9,6 mlrd. EUR)

Įmonių, kurios gauna rizikos kapitalo
investicijas pagal programą, skaičius ir
bendra investicijų suma.

2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 194 MVĮ 
paskirta 1,9 mlrd. EUR rizikos kapitalui 
finansuoti (MVĮ spartaus augimo ir inovacijų 
priemonė)

Įmonių, kurios gauna rizikos kapitalo 
investicijas iš programos, skaičius ir bendra 
investicijų suma: (+/- 240) ir bendra investicijų 
vertė: (+/- 2 mlrd.).

Or. en

Pakeitimas 448
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretus tikslas „Didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma“ skiltis „Finansinės augimo 
skatinimo priemonės“

Komisijos siūlomas tekstas

Konkretus tikslas Didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
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Finansinės augimo skatinimo priemonės
Įmonių, kurioms suteiktos paskolų 
(kreditų) garantijos, skaičius ir paskolų 
vertė

Siūlomos priemonės dar netaikomos; be to, jos 
skiriasi nuo dabartinių priemonių, todėl 
dabartinių priemonių duomenų negalima 
palyginti.

Įmonių, kurioms suteiktos paskolų (kreditų) 
garantijos, skaičius (+/- 95 000) ir paskolų 
vertė (+/- 10,7 mlrd. EUR)

Įmonių, į kurias investuotas rizikos 
kapitalas, skaičius ir investicijų vertė (iš 
kurių tarpvalstybinių sandorių)

Įmonių, į kurias investuotas rizikos kapitalas, 
skaičius (+/- 180) ir investicijų vertė (+/-
220 mln. EUR)

Parlamento pakeitimas

Konkretus tikslas Didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Finansinės augimo skatinimo priemonės
Įmonių, kurioms suteiktos paskolų 
(kreditų) garantijos, skaičius ir paskolų 
vertė

Siūlomos priemonės dar netaikomos; be to, jos 
skiriasi nuo dabartinių priemonių, todėl 
dabartinių priemonių duomenų negalima 
palyginti.

Įmonių, kurioms suteiktos paskolų (kreditų) 
garantijos, skaičius (+/- 95 000) ir paskolų 
vertė (+/- 10,7 mlrd. EUR)

Įmonių, į kurias investuotas rizikos 
kapitalas, skaičius ir investicijų vertė (iš 
kurių tarpvalstybinių sandorių)

Įmonių, į kurias investuotas rizikos kapitalas, 
skaičius (+/- 180) ir investicijų vertė (+/-
220 mln. EUR)

(nauja) Valstybių narių, dalyvaujančių 
kapitalo ir paskolų programose, skaičius

Programoje turėtų dalyvauti finansų įstaigos 
bent iš 20 (arba iš visų 27) valstybių narių.
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Or. hu

Pagrindimas

Kadangi finansų įstaigos iš 11 valstybių narių pasinaudojo Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programos (CIP) ir verslumo ir inovacijų 
programos (EIP)garantijų programa, COSME programos finansinės priemonės pagal specialias nuostatas turėtų būti prieinamos tų valstybių narių 
finansų įstaigoms, kurios minėtoje programoje dar nedalyvavo.

Pakeitimas 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretaus tikslo „Didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas“ skiltis „Europos įmonių tinklas“

Komisijos siūlomas tekstas

Konkretus tikslas Didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Europos įmonių tinklas Europos įmonių tinklas Europos įmonių tinklas 
Pasirašytų partnerystės susitarimų 
skaičius

2010 m. pasirašyta 1 950 partnerystės 
susitarimų.

Pasirašytų partnerystės susitarimų skaičius –
3 000 susitarimų per metus.

Didesnis tinklo prekės ženklo ir prekės 
ženklo kultūros pripažinimas (pvz., šio 
prekės ženklo žinomumas tarp MVĮ)

Didesnis tinklo prekės ženklo ir prekės ženklo 
kultūros pripažinimas – dar neįvertintas.

Didesnis tinklo prekės ženklo ir prekės ženklo 
kultūros pripažinimas – 30 proc. MVĮ.



PE492.830v01-00 90/103 AM\908222EN.doc

EN

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, 
išreiškiančių pasitenkinimą ir nurodančių 
tam tikros paslaugos papildomą naudą, 
procentinė dalis)

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, 
išreiškiančių pasitenkinimą ir nurodančių tam 
tikros paslaugos papildomą naudą, procentinė 
dalis) – 78 proc.

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, 
išreiškiančių pasitenkinimą ir nurodančių tam 
tikros paslaugos papildomą naudą, procentinė 
dalis) – iki 80 proc.

MVĮ, kurioms teikiamos paramos 
paslaugos, skaičius

2010 m. paramos paslaugos buvo teikiamos 
435 000 įmonių.

MVĮ, kurioms teikiamos paramos paslaugos, 
skaičius – 500 000 įmonių per metus.

Tarpininkavimo renginiuose ir įmonių 
misijose dalyvaujančių įmonių skaičius

2010 m. tarpininkavimo renginiuose ir įmonių 
misijose dalyvavo 45 000 įmonių.

Tarpininkavimo renginiuose ir įmonių misijose 
dalyvaujančių įmonių skaičius – 60 000 įmonių 
per metus.

Parlamento pakeitimas

Konkretus tikslas Didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Europos įmonių tinklas Europos įmonių tinklas Europos įmonių tinklas 
Pasirašytų partnerystės susitarimų 
skaičius

2010 m. pasirašyta 1 950 partnerystės 
susitarimų.

Pasirašytų partnerystės susitarimų skaičius – 3 
000 susitarimų per metus.

Didesnis tinklo prekės ženklo ir prekės 
ženklo kultūros pripažinimas (pvz., šio 
prekės ženklo žinomumas tarp MVĮ)

Didesnis tinklo prekės ženklo ir prekės ženklo 
kultūros pripažinimas – dar neįvertintas.

Didesnis tinklo prekės ženklo ir prekės ženklo 
kultūros pripažinimas – 30 proc. MVĮ.

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, 
išreiškiančių pasitenkinimą ir nurodančių 
tam tikros paslaugos papildomą naudą, 
procentinė dalis)

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, 
išreiškiančių pasitenkinimą ir nurodančių tam 
tikros paslaugos papildomą naudą, procentinė 
dalis) – 78 proc.

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, 
išreiškiančių pasitenkinimą ir nurodančių tam 
tikros paslaugos papildomą naudą, procentinė 
dalis) ≥ 85 proc.
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MVĮ, kurioms teikiamos paramos 
paslaugos, skaičius

2010 m. paramos paslaugos buvo teikiamos 
435 000 įmonių.

MVĮ, kurioms teikiamos paramos paslaugos, 
skaičius – 500 000 įmonių per metus.

Tarpininkavimo renginiuose ir įmonių 
misijose dalyvaujančių įmonių skaičius

2010 m. tarpininkavimo renginiuose ir įmonių 
misijose dalyvavo 45 000 įmonių.

Tarpininkavimo renginiuose ir įmonių misijose 
dalyvaujančių įmonių skaičius – 60 000 įmonių 
per metus.

Or. en

Pakeitimas 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo konkretaus tikslo „Didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas“ skiltis „Parama MVĮ, vykdančioms veiklą ne ES 
rinkose“

Komisijos siūlomas tekstas

Konkretus tikslas Didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Parama MVĮ, vykdančioms veiklą ne ES 
rinkose
Tarptautinę veiklą ne ES vykdančių 
(eksportą, importą, tiesiogines užsienio 

13 proc. (2009 m.) 17 proc. (2017 m.)
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investicijas ir kitą veiklą)

Parlamento pakeitimas

Konkretus tikslas Didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Parama MVĮ, vykdančioms veiklą ne ES 
rinkose
Tarptautinę veiklą ne ES vykdančių 
(eksportą, importą, tiesiogines užsienio 
investicijas ir kitą veiklą)

13 proc. (2009 m.) 20 proc. (2017 m.)

Or. en
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Pakeitimas 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
9a straipsnyje nurodytų paslaugų, kurias 
teikia Europos įmonių tinklas, aprašas
1. Informacija ir konsultacijos, 
atsiliepimai, verslo įmonių 
bendradarbiavimas ir tarptautinės 
paslaugos bendrojoje rinkoje ir trečiosiose 
šalyse:
(a) skleisti informaciją, susijusią su 
prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimu 
ir galimybėmis, įskaitant atitinkamus 
Sąjungos teisės aktus, standartus ir 
viešųjų pirkimų galimybes, apie galimybes 
gauti finansavimą ir didinti MVĮ tvarumą,
(b) aktyviai skatinti Sąjungos iniciatyvas, 
politikos kryptis ir programas, kurios yra 
svarbios atitinkamų regionų MVĮ, ir teikti 
informaciją MVĮ apie paraiškų dalyvauti 
tokiose programose teikimo tvarką,
(c) naudoti priemones, skirtas įvertinti 
esamų teisės aktų poveikį MVĮ,
(d) prisidėti prie Komisijos vykdomų 
poveikio įvertinimo tyrimų,
(e) naudotis kitais tinkamais būdais 
siekiant įtraukti MVĮ į Europos Sąjungos 
politikos formavimo procesą,
(f) padėti MVĮ plėtoti tarpvalstybinę veiklą 
ir tarptautinius tinklus,
(g) padėti tinkamomis priemonėmis MVĮ 
rasti susijusių privataus ar viešojo 
sektoriaus partnerių.
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2. Inovacijų ir technologijų bei praktinės 
patirties perdavimo paslaugos:
(a) skleisti informaciją ir informuoti 
visuomenę apie su inovacija susijusiomis 
politikos kryptimis, teisės aktus ir rėmimo 
programas,
(b) užsiimti mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaida ir panaudojimu,
(c) teikti tarpininkavimo paslaugas 
technologijų ir praktinės patirties 
perdavimo srityje bei įvairių inovacijos 
proceso dalyvių partnerystės kūrimo 
srityje,
(d) skatinti įmonių, visų pirma MVĮ, 
pajėgumus diegti naujoves,
(e) padėti naudotis kitomis naujovių 
paslaugomis, įskaitant su intelektine 
nuosavybe susijusias paslaugas.
3. Paslaugos, kuriomis MVĮ skatinamos 
dalyvauti programoje „Horizontas 2020“:
(a) geriau informuoti MVĮ apie programą 
„Horizontas 2020“,
(b) padėti MVĮ nusistatyti mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros poreikius 
ir rasti atitinkamų partnerių,
(c) padėti MVĮ rengiant ir koordinuojant 
projektų paraiškas dėl dalyvavimo 
programoje „Horizontas 2020“.

Or. en

Pagrindimas

77 pakeitimo (pranešimo projektas) 1 dalies b punkte pridedama „atitinkamų regionų“.

Pakeitimas 452
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbraukiamas.

Or. en

Pakeitimas 453
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbraukiamas.

Or. sl

Pakeitimas 454
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skirsnis išbraukiamas.

Or. en

Pakeitimas 455
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paskolų garantijų priemonė 3. Paskolų garantijų priemonė 
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įgyvendinama kaip ES įmonių augimui ir 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtos 
bendros ES skolų finansinės priemonės 
dalis taikant tą pačią įgyvendinimo sistemą 
kaip skolų priemonės pagal programą 
„Horizontas 2020“ MVĮ paklausa pagrįsta 
sistema (RSI II) remiantis toliau 
išdėstytomis sąlygomis.

įgyvendinama kaip ES įmonių augimui ir 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtos 
bendros ES skolų finansinės priemonės 
dalis taikant tą pačią įgyvendinimo sistemą 
kaip skolų priemonės pagal programą 
„Horizontas 2020“ MVĮ paklausa pagrįsta 
sistema (RSI II) remiantis toliau 
išdėstytomis sąlygomis. Ši priemonė 
taikoma visais įmonės gyvavimo ciklo 
etapais: steigimosi, plėtros ir perdavimo, 
nedarant išimčių dėl veiklos pobūdžio ar 
rinkos dydžio. Ši priemonė taip pat 
taikoma bet kuriam investicijų tipui, 
įskaitant nematerialias investicijas.

Or. es

Pakeitimas 456
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo 
priemonė

Išbraukta.

1. Augimui skatinti skirta nuosavo 
kapitalo priemone didžiausias dėmesys 
skiriamas fondams, kurie teikia rizikos 
kapitalą ir mišrųjį finansavimą, kaip antai 
subordinuotąsias ir dalyvavimo paskolas, 
besiplečiančioms ir augančioms įmonėms, 
visų pirma toms, kurios veikia 
tarpvalstybiniu mastu, ir gali investuoti į 
neseniai įsteigtas įmones drauge taikant 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtą 
nuosavo kapitalo priemonę pagal 
programą „Horizontas 2020“. Su augimui 
skatinti skirta nuosavo kapitalo priemone 
susijusios investicijos neviršija 20 proc. 
visų ES investicijų, išskyrus kelių etapų 
fondų atveju, kai finansavimas pagal 
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augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo 
priemonę ir technologinei plėtrai ir 
inovacijoms skatinti skirtą nuosavo 
kapitalo priemonę teikiamas 
proporcingai, remiantis fondų 
investavimo politika. Augimui skatinti 
skirta nuosavo kapitalo priemone 
vengiama išpirkimo arba pakaitinio 
kapitalo, skirto įgytai įmonei likviduoti. 
Komisija gali nuspręsti pakeisti 20 proc. 
ribą atsižvelgdama į rinkos sąlygas.
2. Paramą sudaro vienos iš šių rūšių 
investicijos:
(a) tiesioginės Europos investicijų fondo 
(EIF) ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, 
investicijos arba
(b) EIF ar kitų subjektų, kuriems 
patikėtas įgyvendinimas Komisijos vardu, 
drauge su privačiais investuotojais ir 
(arba) nacionalinėmis viešosiomis finansų 
įstaigomis nustatytos tarpvalstybiniu 
mastu investuojančių fondų fondų ar 
investicinių priemonių investicijos.

Or. en

Pakeitimas 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo 
priemone didžiausias dėmesys skiriamas 
fondams, kurie teikia rizikos kapitalą ir 
mišrųjį finansavimą, kaip antai 
subordinuotąsias ir dalyvavimo paskolas, 
besiplečiančioms ir augančioms įmonėms, 
visų pirma toms, kurios veikia 
tarpvalstybiniu mastu, ir gali investuoti į 

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

neseniai įsteigtas įmones drauge taikant 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti skirtą 
nuosavo kapitalo priemonę pagal programą 
„Horizontas 2020“. Augimui skatinti skirta 
nuosavo kapitalo priemone vengiama 
išpirkimo arba pakaitinio kapitalo, skirto 
įgytai įmonei likviduoti.

Or. en

Pagrindimas

20 proc. riba sumažins lankstumą ir apribos galimybę naudoti programų COSME ir 
„Horizontas 2020“ nuosavo kapitalo priemones kaip vieną priemonę.

Pakeitimas 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 skirsnio 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EIF ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, drauge su 
privačiais investuotojais ir (arba) 
nacionalinėmis viešosiomis finansų 
įstaigomis nustatytos tarpvalstybiniu mastu 
investuojančių fondų fondų ar investicinių 
priemonių investicijos.

(b) EIF ar kitų subjektų (įskaitant 
privačiojo sektoriaus valdytojus ir 
nacionalinius ekonominės veiklos 
vykdytojus), kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, kartu su 
privačiojo sektoriaus investuotojais ir 
(arba) nacionalinėmis viešosiomis finansų 
įstaigomis nustatytos tarpvalstybiniu mastu 
investuojančių fondų fondų ar investicinių 
priemonių investicijos.
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Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti išaiškinta, kad privačiojo sektoriaus valdytojams ir nacionaliniams 
ekonominės veiklos vykdytojams gali būti patikėtas įgyvendinimas ir kad jų vaidmuo nėra vien 
tik prisidėti prie investicijų. 

Pakeitimas 459
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 skirsnio 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EIF ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, drauge su 
privačiais investuotojais ir (arba) 
nacionalinėmis viešosiomis finansų 
įstaigomis nustatytos tarpvalstybiniu mastu 
investuojančių fondų fondų ar investicinių 
priemonių investicijos.

(b) EIF ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, drauge su 
privačiais investuotojais ir (arba) 
nacionalinėmis viešosiomis finansų 
įstaigomis, ir regionų arba vietos 
lygmeniu veikiančiomis rizikos kapitalo 
bendrovėmis nustatytos tarpvalstybiniu 
mastu investuojančių fondų fondų ar 
investicinių priemonių investicijos.

Or. it

Pagrindimas

Ankstyvuose steigimosi etapuose MVĮ, kadangi jos yra mažos, reikia vietos investuotojų, be 
kita ko, siekiant kuo labiau sumažinti nesėkmes rinkoje, susijusias su galimais informacijos 
teikimo netolygumais.

Pakeitimas 460
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskolų garantijų priemonė Išbraukta.
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1. Paskolų garantijos priemonę 
įgyvendina EIF ar kiti subjektai, kuriems 
pavestas įgyvendinimas Komisijos vardu. 
Pagal šią priemonę numatomos:
· garantijų sistemų priešinės garantijos ir 
kiti rizikos pasidalijimo susitarimai;
· tiesioginės garantijos ir kiti rizikos 
pasidalijimo susitarimai visiems kitiems 
finansų tarpininkams, kurie įgyvendina 
atitikties reikalavimams kriterijus.
2. Paskolų garantijų priemonę sudaro du 
veiksmai:
· pirmas veiksmas – skolų finansavimas 
paskolomis, įskaitant subordinuotąsias ir 
dalyvavimo paskolas, arba išperkamąja 
nuoma. Mažinami tam tikri siekiančių 
gauti finansavimą MVĮ sunkumai, 
atsirandantys dėl tariamos didelės jų 
rizikos arba priimtino įkaito nebuvimo;
· antras veiksmas – MVĮ skolų finansinių 
portfelių pakeitimas vertybiniais 
popieriais. Pagal atitinkamus rizikos 
pasidalijimo susitarimus su tikslinėmis 
įstaigomis sutelkiamas papildomas MVĮ 
skolų finansavimas. Tokie sandoriai 
remiami su sąlyga, kad paramą 
teikiančios įstaigos didelę gaunamo 
likvidumo arba sutelkto kapitalo dalį per 
priimtiną laikotarpį panaudos naujoms 
MVĮ paskoloms. Tokio skolų finansavimo 
dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į 
užtikrintą portfelio rizikos dydį ir dėl jo 
bei laikotarpio deramasi atskirai su 
kiekviena paramą teikiančia įstaiga.
3. Paskolų garantijų priemonę, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
sudaro 150 000 EUR paskolų, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Paskolų 
garantijų priemonė parengiama taip, kad 
remiamų inovacinių MVĮ ataskaitas būtų 
galima teikti pagal suteiktų paskolų 
skaičių ir dydį.

Or. en
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Pakeitimas 461
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Paskolų garantijų priemonė apima
paskolas, išskyrus vertybinių popierių 
portfelio paskolas, kurių mokėjimo 
terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių.

Didžiausia paskolos suma, kuri gali būti 
finansuojama pagal paskolų garantijų 
priemonę, įtraukiama į kiekvieną su 
finansų tarpininku sudarytą įgyvendinimo 
susitarimą. Nustatant šią sumą 
atsižvelgiama į išsikeltus tikslus, įmonių 
tipą ir atitinkamame susitarime numatytų 
veiksmų rūšį. Ji negali viršyti 300 000 
EUR.
Paskolų garantijų priemonė parengiama 
taip, kad būtų galima rengti įvairias 
ataskaitas atsižvelgiant į įmonės rūšį, 
nustatytą Rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl MVĮ apibrėžties, pagal suteiktų 
paskolų skaičių ir dydį.

Or. fr

Pagrindimas

150 000 EUR riba į nepalankią padėtį stato mažas įmones. Į ją neįtraukta parama veiksmams, 
kurie šiuo metu remiami pagal MVĮ garantijų priemonę. Tai taip pat atima galimybę iš šių 
įmonių gauti bet kokį kitą finansavimą, kadangi dėl savo ypatybių jos neturi teisės gauti 
rizikos kapitalo priemonės arba programos „Horizontas 2020“ priemonių paramą, kadangi 
šio priemonės yra skirtos kitiems tikslams ir tikslinėms bendrovėms. Jos taip pat negauna 
paramos pagal ERPF finansines priemones.
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Pakeitimas 462
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Paskolų garantijų priemonę, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
sudaro 150 000 EUR paskolų, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Paskolų 
garantijų priemonė taip pat apima didesnes 
nei 150 000 EUR paskolas tais atvejais,
kai MVĮ, kurios atitinka atitikties 
reikalavimams kriterijus pagal COSME, 
neatitinka atitikties reikalavimams 
kriterijų pagal programos „Horizontas 
2020“ skolos priemonės MVĮ liniją, ir 
kurių mokėjimo terminas – ne mažiau 
kaip 12 mėnesių. Finansų tarpininkų 
atsakomybė yra įrodyti, ar MVĮ atitinka 
reikalavimus pagal programos 
„Horizontas 2020“ skolos priemonės MVĮ 
liniją. Komisija gali parengti 
rekomendaciją dėl pavyzdinių atvejų, kai
paskolų garantijų priemone 
finansuojamos paskolos, viršijančios 
150 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 463
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paskolų garantijų priemonę, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
sudaro 150 000 EUR paskolų, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Paskolų 

3. Paskolų garantijų priemonę, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
sudaro paskolos iki 500 000 EUR, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Paskolų 
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garantijų priemonė parengiama taip, kad 
remiamų inovacinių MVĮ ataskaitas būtų
galima teikti pagal suteiktų paskolų skaičių 
ir dydį.

garantijų priemonė parengiama taip, kad 
remiamų inovacinių MVĮ ataskaitas būtų 
galima teikti pagal suteiktų paskolų skaičių 
ir dydį.

Or. it

Pagrindimas

La proposta della Commissione fissa un prestito di max. € 150,000 come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel Programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo 
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a € 150,000 sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di € 500.000 permetterebbe di garantire più elevati livelli 
di investimenti e sarebbe più adeguati per operazioni come start up o il trasferimento di 
business.

Pakeitimas 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Paskolų garantijų priemonę, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
sudaro paskolos iki 1 000 000 EUR, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Paskolų 
garantijų priemonė parengiama taip, kad 
remiamų inovacinių MVĮ ataskaitas būtų 
galima teikti pagal suteiktų paskolų skaičių 
ir dydį.

Or. en


