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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. pabrėžia didesnės MVĮ skirtos Sąjungos politikos integracijos poreikį, ypač tokiose srityse 
kaip inovacijos, augimas, internacionalizacija, produktyvumas, biurokratijos mažinimas, 
žmogiškojo kapitalo kokybė bei socialinė atsakomybė;

B. palankiai vertina Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programą (COSME) ir MVĮ priemonę, 
numatytą pagal „Horizontas 2020“ programą;  tačiau apgailestauja, kad programai 
COSME skirtas biudžetas daugiametėje finansinėje programoje yra ribotas;

C. ypač palankiai vertina veiksmus pagal COSME pasiūlymo 7 straipsnį, kurie skirti skatinti 
verslumą ir verslumo kultūrą;

D. mano, kad viešosios politikos veiksmai yra svarbūs remiant ir skatinant įvairių 
palaikomųjų paslaugų teikimą MVĮ (pvz., verslo inkubatoriai, technologijų perdavimo 
biurai, ugdomasis vadovavimas, kuravimas ir t. t.) mano, kad ryšių užmezgimas ir 
keitimasis geriausia patirtimi atlieka svarbų vaidmenį šiuo atžvilgiu;

E. pabrėžia, kad valstybėms narėms trūksta reguliuojamosios paramos jaunoms ir 
novatoriškoms bendrovėms ir kad reikia mažinti susiskaidymą tarp įvairių Europos, 
nacionalinių, regioninių ir vietos politikos strategijų ir priemonių, skirtų MVĮ;

F. ragina valstybes nares toliau taikyti politikos priemones, kuriomis derinamos kultūros ir 
švietimo sistemos kuriant universitetų ir įmonių partnerystes, taip siekiant užpildyti 
spragas tarp akademinės veiklos ir rinkos;

G. remia ES lygmens iniciatyvas, kuriomis MVĮ padedama gauti daugiau finansinių išteklių, 
nes jos padeda jaunoms ir novatoriškoms bendrovėms lengviau gauti finansavimą;

H. pabrėžia, kad be savo socialinės komunikacijos platformos vaidmens, interneto kaip 
platformos, suteikiančios bet kuriam piliečiui galimybę pradėti teikti paslaugą ar pasiūlyti 
naujovišką bet kuriam kitam piliečiui skirtą produktą, taip sukuriant darbo vietų ir MVĮ, 
vaidmuo yra esminis bendrosios skaitmeninės rinkos principas.


