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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014-
2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0834),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 173 bei 
195 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0463/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. ... ... d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Biudžeto komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2010 m. kovo mėn. Komisija priėmė 
komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ 
(toliau strategija „Europa 2020“). 2010 m. 
birželio mėn. jį patvirtino Europos Vadovų 
Taryba. Strategija „Europa 2020“ yra 
atsakas į ekonomikos krizę, ja siekiama 
parengti Europą kitam dešimtmečiui. Joje 
nustatyti penki plataus užmojo klimato ir 

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

energijos, užimtumo, inovacijų, švietimo ir 
socialinės įtraukties tikslai, kurie turi būti 
įgyvendinti iki 2020 m., ir pagrindiniai 
augimo skatinimo veiksniai, kad Europa 
taptų dinamiškesnė ir konkurencingesnė. 
Joje taip pat pabrėžiama, kad svarbu 
padidinti Europos ekonomikos augimą ir 
užtikrinti aukštą užimtumo lygį, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių, 
klimato kaitos neskatinančių, išteklius ir 
energiją tausojančių technologijų 
ekonomiką ir socialinę sanglaudą; Mažos ir 
vidutinės įmonės (MVĮ) turėtų vaidinti 
svarbų vaidmenį siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų. Jų vaidmenį 
atsispindi tai, kad MVĮ minimos šešiose iš 
septynių pavyzdinių iniciatyvų.

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) siekiant padėti didinti Sąjungos įmonių, 
visų pirma MVĮ, tvarų konkurencingumą, 
skatinti verslumo kultūrą ir MVĮ steigimą 
ir augimą, reikėtų nustatyti Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą (toliau 
– Programa);

Or. en

Pagrindimas

Konkurencingumas ir tvarumas neturėtų būti suprantami kaip atskiri tikslai. Vietoj to, 
konkurencingumas turėtų būti suprantamas kaip priklausomas nuo tvarumo. Pagal 2010 m. 
Europos konkurencingumo ataskaitą, tvarus konkurencingumas atspindi gebėjimą pasiekti ir 
išlaikyti pramonės konkurencingumą laikantis tvaraus vystymosi tikslų. Konstatuojamoji dalis 
turėtų būti suderinta su bendraisiais programos tikslais.
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tvarus konkurencingumas turi būti apibrėžtas konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Programa visų pirma turėtų būti skirta 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 

(11) Programa visų pirma turėtų būti skirta 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB 
dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
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apibrėžties. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas labai mažoms, su amatais 
susijusioms ir socialinėms įmonėms.
Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas
konkrečioms jaunų, naujų bei galingų
verslininkų ir verslininkių, taip pat tam 
tikrų tikslinių grupių, kaip antai migrantų 
ir verslininkų, priklausančių socialiai 
remtinoms bei pažeidžiamoms grupėms, 
pvz., neįgalių asmenų, savybėms ir 
poreikiams. Programa taip pat turėtų būti 
skatinami vyresni piliečiai tapti ir išlikti 
verslininkais ir skatinama verslininkams 
suteikti dar vieną galimybę;

apibrėžties. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas labai mažoms, su amatais 
susijusioms ir socialinėms įmonėms.
Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
konkrečioms jaunų verslininkų, naujų ir 
potencialių verslininkų ir verslininkių, 
savybėms ir poreikiams.

Or. en

(Žr. 3 straipsnio 1a dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Riboti programos ištekliai turėtų būti sutelkti į labiausiai reikalavimus atitinkančių kategorijų 
verslininkus. Antros galimybės politika nurodyta toliau 16 konstatuojamojoje dalyje (su 
pakeitimais).

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Laikantis keturių SVA apžvalgos 
prioritetų, programos konkrečiais tikslais 
turėtų būti siekiama pagerinti pagrindines 
Sąjungos įmonių, visų pirma MVĮ, 
tvaraus konkurencingumo sąlygas, 
skatinti verslumą, padidinti galimybes 
gauti finansavimą ir galimybes patekti į 
rinkas Europos Sąjungoje ir visame 
pasaulyje. Veiksmai pagal konkrečius 
programos tikslus turėtų prisidėti prie 
SVA įgyvendinimo.

Or. en

(Žr. 3 straipsnio 1a dalies pakeitimą.)
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Pagrindimas

Riboti programos ištekliai turėtų būti sutelkti į labiausiai reikalavimus atitinkančių kategorijų 
verslininkus.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) daugelis Sąjungos konkurencingumo 
problemų yra susijusios su MVĮ sunkumais 
gauti finansavimą, nes joms sunku įrodyti 
kreditingumą ir gauti rizikos kapitalo. Tai 
turi neigiamos įtakos naujų įmonių lygiui 
bei kokybei ir įmonių augimui bei jų 
išsilaikymo rinkoje lygiui. Siūlomų 
finansinių priemonių papildoma nauda 
Sąjungai inter alia susijusi su bendrosios 
rizikos kapitalo rinkos stiprinimu ir visos 
Europos MVĮ finansų rinkos plėtojimu ir 
klausimų, susijusių su rinkos 
nepakankamu, kurių negali išspręsti 
valstybės narės, sprendimu; Sąjungos 
veiksmais turėtų būti papildomos MVĮ 
taikomos valstybių narių finansinės 
priemonės. Subjektai, kuriems patikėtas 
veiksmų įgyvendinimas, turėtų užtikrinti 
papildomumą ir vengti dvigubo 
finansavimo ES lėšomis; Programa turėtų 
skatinti MVĮ galimybes gauti finansavimą 
jų steigimosi, augimo ir perkėlimo etapais.

Or. en

(Žr. 8 straipsnio pakeitimą.)

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Europos įmonių tinklo (toliau – tinklo) 
papildoma nauda Europos MVĮ susijusi su 
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langelio“ sistema, skirta verslui remti 
padedant įmonėms didinti jų 
konkurencingumą ir ieškoti verslo 
galimybių bendrojoje rinkoje ir už jos ribų. 
Metodiką, darbo metodus ir Europos masto 
nuostatas, taikomas verslo paramos 
paslaugoms, galima racionalizuoti tik 
Sąjungos lygmeniu. Visų pirma tinklas 
padėjo MVĮ rasti bendradarbiavimo ar 
technologijų perdavimo partnerių ir gauti 
patarimų dėl finansavimo šaltinių, 
intelektinės nuosavybės, ekologinių 
inovacijų ir tvarių produktų. Be to, per jį 
buvo teikiami atsiliepimai apie Sąjungos 
teisės aktus ir standartus. Jo ypatingas 
vaidmuo yra ypač svarbus sprendžiant su 
informacijos asimetriškumu susijusias 
problemas ir mažinant su tarpvalstybiniais 
sandoriais susijusias išlaidas;

„vieno langelio“ sistema, skirta verslui 
remti padedant įmonėms didinti jų 
konkurencingumą ir ieškoti verslo 
galimybių bendrojoje rinkoje ir už jos ribų. 
Metodiką, darbo metodus ir Europos masto 
nuostatas, taikomas verslo paramos 
paslaugoms, galima racionalizuoti tik 
Sąjungos lygmeniu. Visų pirma tinklas 
padėjo MVĮ rasti bendradarbiavimo ar 
technologijų perdavimo partnerių ir gauti 
patarimų dėl finansavimo šaltinių, 
intelektinės nuosavybės, ekologinių 
inovacijų ir tvarių produktų. Be to, per jį 
buvo teikiami atsiliepimai apie Sąjungos 
teisės aktus ir standartus. Jo ypatingas 
vaidmuo yra ypač svarbus sprendžiant su 
informacijos asimetriškumu susijusias 
problemas ir mažinant su tarpvalstybiniais 
sandoriais susijusias išlaidas; Nepaisant to, 
tinklo veikimas turėtų būti ir toliau 
optimizuojamas, pirmiausia geriau 
integruojant 7-osios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendrosios programos tinklą ir 
nacionalinius informacijos centrus (NIC), 
veiksmingai įtraukiant priimančias 
organizacijas į tinklo strateginį valdymą, 
mažinant biurokratiją, gerinant IT 
paslaugų tiekimą ir stiprinant tinklo 
profilį. Siekdama dar labiau padidinti 
tinklo našumą, Komisija turėtų atsižvelgti 
į įvairias valdymo struktūras ir skirtingus 
naudojimo modelius įvairiose valstybėse 
narėse, bendradarbiaudama su MVĮ 
organizacijomis. Tinklo užduotys turėtų 
būti išdėstytos programoje. 

Or. en

(Žr. 9a straipsnio ir IIa priedo pakeitimą)

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

(Žr. 9 straipsnio pakeitimą)

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) siekdamos padidinti Europos įmonių, 
visų pirma MVĮ, konkurencingumą, 
valstybės narės ir Komisija, mažindamos 
teisės aktais užkraunamą naštą, turi sukurti 
palankią verslo aplinką pagal SVA 
principus. Būtinos Sąjungos lygmens 
iniciatyvos, kuriomis MVĮ būtų sudaromos 
vienodos sąlygos ir skatinamas dalijimasis 
informacija bei žiniomis Europos 
lygmeniu;

Or. en

(Žr. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Pranešėjas norėtų būti tikslesnis šioje konstatuojamoje dalyje, kuri yra susijusi su 
6 straipsniu. Jis siūlo padalinti konstatuojamąją dalį į 3 dalis (žr. konstatuojamąsias dalis 
15 a, 15 b, 15 c).

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Palanki verslo aplinka Sąjungos 
įmonėms turi būti sukurta pasitelkiant 
priemones, kuriomis gerinamas politikos 
kūrimas, įgyvendinimas ir vertinimas, ir 
priemones, skirtas skatinti 
bendradarbiavimą politikos formavimo ir 
keitimosi gerąja patirtimi srityje. Tokios 
priemonės galėtų apimti tyrimus, poveikio 
vertinimus, įvertinimus ir konferencijas.

Or. en

(Žr. 6 straipsnio 2 dalies a ir b punktus)
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Programoje taip pat turėtų 
remiamas MVĮ politikos plėtojimas ir 
bendradarbiavimas tarp politikos 
formuotojų ir MVĮ atstovaujančių 
organizacijų, pavyzdžiui, finansuojant 
susitikimus, ataskaitas ir duomenų bazes. 
Tokia veikla turėtų būti sutelkta į siekį 
palengvinti MVĮ prieigą prie programų ir 
sumažinti jų administracinę naštą. Visų 
pirma Sąjunga turėtų nustatyti naują, 
plataus užmojo tikslą sumažinti grynąją 
visų atitinkamų Sąjungos teisės aktų 
administracinę naštą 25 % iki 2020 m.

Or. en

(Žr. 5 straipsnio 2 dalies c punktą)

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15c) Pagal programą taip pat galima 
remti iniciatyvas, kuriomis spartinamas 
konkurencingos ir tvarios pramonės šakų 
radimasis, remiantis 
konkurencingiausiais verslo modeliais, 
patobulintais produktais ir procesais, 
organizacinėmis struktūromis arba 
pakeistomis vertės grandinėmis. Kadangi 
programoje turėtų būti sutelkiamas 
dėmesys į įvairių sektorių iniciatyvas, taip 
pat gali būti remiamos konkrečios 
iniciatyvos pagal sektorius, kuriuose MVĮ 
yra aktyviausios ir reikšmingai prisideda 
prie Europos Sąjungos BVP, kaip antai 
turizmas, kurio papildomą naudą 
Sąjungos lygmeniu galima įrodyti.
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Or. en

(Žr. 6 straipsnio 3 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) kitas konkurencingumui neigiamos 
įtakos turintis veiksnys yra gana menkas 
ES verslumas. Tik 45 proc. Sąjungos 
piliečių (ir mažiau nei 40 proc. moterų) 
norėtų būti savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, palyginti su 55 proc. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir 71 proc. Remiantis 
SVA, verslumui palankioje aplinkoje turi 
būti sudarytos geros pagrindinės sąlygos 
visoms situacijoms, su kuriomis susiduria 
verslininkai, įskaitant steigimąsi, augimą, 
perkėlimą ir bankrotą (antra galimybė). 
Taip pat darnos ir nuoseklumo didinimo 
priemonėmis, pvz., lyginamąja analize ir 
dalijimusi geriausia patirtimi;

Or. en

(Žr. 7 straipsnio pakeitimą.)

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kaip nurodyta 2010 m. birželio 30 d. 
Komisijos komunikate „Turistų 
lankomiausias žemynas – Europa. Nauja 
turizmo politika“, kurį 2010 m. spalio mėn. 
išvadose patvirtino Europos Vadovų 
Taryba, turizmas yra svarbus Sąjungos 
ekonomikos sektorius. Šio sektoriaus 
įmonės iš esmės prisideda prie Sąjungos 
bendrojo vidaus produkto ir darbo vietų 
kūrimo ir turi daug verslo plėtros 

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

galimybių, kadangi jame daugiausia veikia 
MVĮ. Lisabonos sutartyje pripažįstama 
turizmo svarba ir nurodoma konkreti 
Sąjungos šioje srityje kompetencija, 
papildanti valstybių narių veiksmus. Pagal 
programą turėtų būti remiamos 
iniciatyvos turizmo srityje, nes jo 
papildomą naudą Sąjungos lygmeniu 
galima įrodyti, todėl, kad visų pirma
teikiama informacija ir atliekama analizė,
kuriami bendri kokybės standartai ir 
dalijamasi geriausia patirtimi;

Or. en

(Žr. 6 straipsnio 3 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Iniciatyvoms turizmo sektoriuje gali būti skirta parama pagal programą, kai bus galima 
įrodyti, kad jos duoda papildomos naudos ES mastu,  kaip ir bet kuriam kitam sektoriui, 
kuriame veikia daug MVĮ ir kuris ženkliai prisideda prie BVP. Tačiau turizmas čia 
išskiriamas, nes Lisabonos sutartimi jis buvo įtrauktas prie pasidalijamosios kompetencijos 
sričių.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Komisija turėtų reguliariai 
patvirtinti ne tik darbo programoje 
numatytas priemones, bet ir paramos 
priemones, skirtas skatinti Sąjungos 
įmonių konkurencingumą. Tokios 
priemonės turėtų visų pirma apimti ne tik 
politikos analizę ir plėtrą, bet ir Sąjungos 
priemonių, itin svarbių įmonių, visų 
pirma MVĮ, konkurencingumui, poveikio 
vertinimą. Poveikio vertinimais turėtų būti 
nustatoma politikos pasiūlymo įtaka 
įmonių konkurencingumui, jo poveikis 
verslo išlaidoms, paveiktų sektorių 
pajėgumui diegti naujoves ir jų 
tarptautiniam konkurencingumui 
(konkurencingumo patikrinimas). 
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Poveikio vertinimuose taip pat turėtų būti 
atskiras skirsnis, skirtas MVĮ, kurį 
sudarytų preliminarus vertinimas, kurios 
įmonės gali būti paveiktos, poveikio MVĮ 
vertinimas (išlaidų ir naudos analizė) ir, 
prireikus, švelninančios priemonės (MVĮ 
tyrimas). MVĮ tyrime ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas labai mažoms 
įmonėms.

Or. en

(Žr. 11 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą.)

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) Programoje turėtų būti nurodyti 
tikslai, bendras šiems tikslams įgyvendinti 
skirtas finansinis paketas, įvairių rūšių 
įgyvendinimo priemonės, stebėsenos, 
vertinimo ir Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos priemonės; Komisija 
bendradarbiaudama su ekspertais ir 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant MVĮ atstovaujančias 
organizacijas, parengia veiklos rodiklius, 
kuriais remiamasi vertinant pagal 
programą remiamų veiksmų tikslų 
įgyvendinimo mastą.

Or. en

(Žr. 12 straipsnio 5 dalies pakeitimą.)

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Programa turėtų būti papildytos kitos 
Sąjungos programos, o kiekviena priemonė 

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

turėtų būti taikoma pagal jai nustatytas 
konkrečias procedūras. Taigi tos pačios 
tinkamos finansuoti išlaidos neturėtų būti 
finansuojamos dvigubai. Siekiant 
papildomos naudos ir didelio Sąjungos 
finansavimo poveikio, reikėtų plėtoti 
glaudžias šios programos ir kitų Sąjungos 
programų, ypač programos „Horizontas 
2020“ – naujos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendrosios programos (2012–
2020) (toliau – „Horizontas 2020“) – ir 
struktūrinių fondų sąsajas;

Or. en

(Žr. 14, 14 a ir 14 b straipsnių pakeitimus)

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Europos ekonominės erdvės 
susitarime ir asociacijos susitarimų 
protokoluose numatytas susijusių valstybių 
dalyvavimas Sąjungos programose. Kitos 
trečiosios šalys programose galėtų 
dalyvauti, kai tai numatyta pagal 
susitarimus ir procedūras;

(24) Europos ekonominės erdvės 
susitarime ir asociacijos susitarimų 
protokoluose numatytas susijusių valstybių 
dalyvavimas Sąjungos programose. Kitos 
trečiosios šalys programose galėtų 
dalyvauti, kai tai numatyta pagal 
susitarimus ir procedūras; Dalyvavimas 
programoje taip pat turėtų būti atviras 
subjektams, įsisteigusiems kitose 
trečiosiose šalyse, tačiau jie iš esmės 
neturėtų iš Europos Sąjungos gauti 
finansinių įmokų. 

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nurodytų bendrųjų tikslų ypatingą dėmesį 
skiriant konkretiems MVĮ poreikiams 
Sąjungoje:

Or. en

Pagrindimas

Programoje dėmesys turėtų būti sutelktas ne tik į MVĮ, vykdančias tarpvalstybinę veiklą, bet 
ir MVĮ, kurios aktyvios vietos, regiono ir nacionaliniu lygmeniu, jei įrodyta, kad jos duoda 
papildomos naudos ES. ES papildoma nauda taip pat gali būti rinkos nepakankamumo 
problemų, kurių negali išspręsti vien valstybės narės, pvz., teikti finansavimą, kurio negali 
suteikti valstybės narės, sprendimas.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Konkurencingumas ir tvarumas neturėtų būti suprantami kaip atskiri tikslai, kadangi 
ilgalaikėje perspektyvoje konkurencingumas priklauso nuo tvarumo, o politika turi būti 
grindžiama ilgalaike strategija. Programoje turėtų būti sutelktas dėmesys į MVĮ, kurios 
sudaro apie 99 % Europos Sąjungos įmonių. Ši programa neturėtų diskriminuoti skirtingų 
sektorių. Todėl bendruosiuose tiksluose netikslinga atkreipti dėmesį į turizmo sektorių.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) padidėjusį Europos Sąjungos MVĮ 
konkurencingumą palyginti su jų 
pagrindinių konkurentų už Europos 
Sąjungos ribų konkurencingumu;

Or. en
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Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos ekologinės pramonės 
produkcijos apimties padidėjimą;

(b) Sąjungos MVĮ, siūlančių ekologiškus 
produktus ar paslaugas, skaičiaus
padidėjimą;

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Sąjungos pramonės medžiagų 
panaudojimo našumą;

Or. en

Pagrindimas

Šis rodiklis buvo įtrauktas į 2011 m. Europos konkurencingumo ataskaitos 5 skyrių 
(duomenys gauti iš Eurostato).

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) Sąjungos pramonės energijos 
intensyvumą;

Or. en

Pagrindimas

Šis rodiklis buvo įtrauktas į 2011 m. Europos konkurencingumo ataskaitos 5 skyrių 
(duomenys gauti iš Eurostato).



PE489.639v03-00 20/70 PR\905001LT.doc

LT

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) MVĮ apyvartos rodiklį. (e) ir MVĮ steigomosi ir perkėlimų 
padidėjimą, taip pat MVĮ bankrotų 
sumažėjimą;

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Europos piliečių, norinčių būti 
savarankiškai dirbančiais asmenimis, 
skaičiaus padidėjimą.

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Informacija apie veiklos rezultatų 
vertinimo ir veiklos rodiklius, nurodytus 
šio straipsnio 2 dalyje, išdėstyta I priede.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) gerinti pagrindines Sąjungos įmonių
tvaraus konkurencingumo sąlygas;

Or. en

(Žr. 2 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimą.)

Pagrindimas

Konkurencingumas ir tvarumas neturėtų būti suprantami kaip atskiri tikslai, kadangi 
ilgalaikėje perspektyvoje konkurencingumas priklauso nuo tvarumo, o politika turi būti 
grindžiama ilgalaike strategija. Ši programa neturėtų diskriminuoti skirtingų sektorių. Todėl 
konkrečiuose tiksluose netikslinga atkreipti dėmesį į turizmo sektorių.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Veiksmai pagal konkrečius tikslus 
turėtų prisidėti prie 2008m. birželio 25 d. 
Komisijos komunikato „Visų pirma 
galvokime apie mažuosius“ Europos 
iniciatyva „Small Business Act“ 
(„Smulkiojo verslo aktas“) įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant programos veiksmus, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas dešimčiai Smulkiojo 
verslo akto (SVA) principų, nes jame pirmą kartą nustatyta visapusiška politikos sistema, 
skirta ES ir valstybėms narėms vadovautis kuriant ir įgyvendinant politikos kryptis, 
grindžiamas „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ metodu.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

paketas – [2,522 mlrd. EUR], iš kurių 
mažiausiai 55,5 % skiriama finansinėms 
priemonėms. Komisija gali nuspręsti iš 
dalies pakeisti 55,5 % ribą, jeigu pagal 
tuos finansinius instrumentus 
finansavimo pasiūla viršija paklausą.

Or. en

Pagrindimas

Galutinė suma bus skirta vėliau, priklausomai nuo į DFP derybų rezultatų. Atsižvelgiant į per 
didelę paklausą ir didelį sverto poveikį, pranešėjas siūlo skirti mažiausiai 55,5 % programos 
biudžeto finansinėms priemonėms. Tačiau jei finansinių priemonių pasiūla netikėtai viršytų 
paklausą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies pakeisti 55,5 % ribą.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal šį reglamentą nustatyto finansinio 
paketo lėšomis gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su Programai valdyti ir 
jos tikslams siekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla,

– tyrimai,
– ekspertų susitikimai,

– informavimo ir komunikacijos veiksmai, 
įskaitant bendrus pranešimus apie Sąjungos 
politikos prioritetus, kiek jie susiję su 
bendraisiais šios programos tikslais,

– išlaidos, susijusios su IT tinklais, kurių 
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tikslas – informacijos apdorojimas ir 
keitimasis ja,

– kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama Programą.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytose šalyse, jei toje 
dalyje nustatytos sąlygos 
neįgyvendinamos arba tos šalys 
nusprendžia nedalyvauti Programoje, 
arba kitose trečiosiose šalyse įsisteigę 
subjektai gali dalyvauti įgyvendinant šios
programos veiksmus.

2. 1 dalyje nurodytoje šalyje įsisteigę 
subjektai gali dalyvauti tam tikrose
programos dalyse, jei ta šalis dalyvauja 
pagal 1 dalyje apibūdintuose 
atitinkamuose susitarimuose nustatytas 
sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šie subjektai negali gauti Sąjungos 
finansinės paramos, išskyrus atvejus, kai 
tai neišvengiamai būtina Programai 
įgyvendinti, visų pirma Sąjungos įmonių 
konkurencingumo ir patekimo į rinką 
atveju. Ši išimtis netaikoma pelno 
siekiantiems subjektams.

Išbraukta.

Or. en

(Žr. 5 a straipsnį (naujas)).
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Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Nedalyvaujančių šalių subjektų 

dalyvavimas
1. Tose programose dalyse, kuriose 
nedalyvauja 5 straipsnyje nurodyta šalis, 
gali dalyvauti toje šalyje įsisteigę 
subjektai. Kitose trečiosiose šalyse 
įsisteigę subjektai taip pat gali dalyvauti 
veiksmuose pagal programą.
2. 1 dalyje nurodyti subjektai negali gauti 
Sąjungos finansinės paramos, išskyrus 
atvejus, kai tai svarbu programai 
įgyvendinti, visų pirma Sąjungos įmonių 
konkurencingumo ir patekimo į rinką 
atžvilgiu. Ši išimtis netaikoma pelno 
siekiantiems subjektams.

Or. en

(Žr. 5 straipsnio 2 dalį.)

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija remia veiksmus, kuriais 
siekiama gerinti pagrindines Sąjungos 
įmonių, visų pirma MVĮ, tvaraus 
konkurencingumo sąlygas, kad būtų 
galima padidinti nacionalinių politinių 
priemonių, kuriomis skatinamas Europos 
įmonių tvarus konkurencingumas ir 
augimas, veiksmingumą, suderinamumą ir 
nuoseklumą, laikantis Smulkiojo verslo 
akto principų.

Or. en
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Pagrindimas

Vykdant programos veiksmus, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas dešimčiai Smulkiojo 
verslo akto (SVA) principų, nes jame pirmą kartą nustatyta visapusiška politikos sistema, 
skirta ES ir valstybėms narėms vadovautis kuriant ir įgyvendinant politikos kryptis, 
grindžiamas „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ metodu.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) priemonės, kuriomis siekiama geriau 
rengti, įgyvendinti ir vertinti politines 
priemones, turinčias įtakos įmonių tvariam
konkurencingumui ir remti verslo tinklus, 
tarpvalstybinę grupių veiklą ir tvarių 
produktų, paslaugų ir procesų kūrimą;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti, kad COSME finansuos tik grupių tarpvalstybinį bendradarbiavimą, o kiti 
aspektai, susiję su grupėmis, finansuojami programos „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) parama faktais pagrįstam MVĮ 
politikos plėtojimui ir politikos formuotojų 
tarpusavio bendradarbiavimui ir su MVĮ 
atstovaujančiomis organizacijomis, visų 
pirma siekiant sudaryti sąlygas, kad MVĮ 
galėtų lengviau pasinaudoti programomis ir 
priemonėmis, ir mažinant jų 
administracinę naštą.

Or. en
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Pagrindimas

MVĮ politikos plėtojimas turėtų būti grįstas faktais ir, prireikus, remtis MVĮ atstovaujančių 
organizacijų indėliu. Tam gali prireikti paramos MVĮ atstovaujančių organizacijų vykdomai 
duomenų rinkimo veiklai. Neapsiribojant MVĮ prieiga prie programų ir priemonių, MVĮ 
politikos dėmesys turi būti sutelktas į administracinės naštos mažinimą, nes tą naštą sunkina 
ES teisės aktai ir jų perkėlimas į nacionalinę teisę.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija remia įvairių sektorių
iniciatyvas, kuriomis siekiama pagreitinti 
konkurencingų pramonės sektorių 
atsiradimą. Tokiomis iniciatyvomis 
skatinamas naujų rinkų plėtojimas ir prekių 
bei paslaugų teikimas, grindžiamas 
konkurencingiausiais verslo modeliais, 
patobulintais produktais ir procesais, 
organizacinėmis struktūromis arba 
pakeistomis vertės grandinėmis. Šiomis 
iniciatyvomis taip pat siekiama didinti 
našumą, tvarumą, ypač veiksmingą išteklių
bei energijos vartojimą ir įmonių socialinę 
atsakomybę. Komisija tais tikslais taip pat 
gali remti specifines sektorių veiklas 
srityse, kuriose didelę dalį sudaro MVĮ ir 
sukuriama didelė dalis Sąjungos BVP, 
kaip antai turizmas, kurio papildomą 
naudą Sąjungos lygmeniu galima įrodyti.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi programos ištekliai riboti, paramos priemonės turėtų būti sutelktos į įvairių sektorių 
iniciatyvas, kurios teikia naudos kuo platesniam spektrui MVĮ (pvz. el. įgūdžių plėtojimas 
MVĮ). Be konkurencingų verslo modelių ir pakeistų vertės grandinių, konkurencingų 
pramonės šalų atsiradimas gali gauti naudos iš patobulintų produktų ir procesų bei pakeistų 
organizacinių struktūrų. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai remti specifines sektorių 
iniciatyvas, kai įgyvendinamos sąlygos.
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Pakeitimas 39
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 steigimuisi, plėtrai ir augimui, 
įmonių perkėlimui ir antrai galimybei
palankią verslo aplinką.

Or. en

Pagrindimas

Verslumui palankioje aplinkoje turi būti sudarytos geros pagrindinės sąlygos visoms 
situacijoms, su kuriomis susiduria verslininkai. Ji apima ne tik augimą, bet ir steigimąsi, 
perkėlimą ir bankrotą (antra galimybė). Įmonės perkėlimai yra svarbūs MVĮ augimui ir 
plėtrai. Kiekvienais metais kyla grėsmė prarasti 150.000 bendrovių ir 600.000 darbo vietų dėl 
įmonių perkėlimo sistemos neefektyvumo. Programa turėtų būti sprendžiamas šis rinkos 
nepakankamumas.

Pakeitimas 40
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.

Or. en

Pagrindimas

Riboti programos ištekliai turėtų būti sutelkti į labiausiai reikalavimus atitinkančių kategorijų 
verslininkus.

Pakeitimas 41
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 
perkėlimo etapu ir kurie papildo valstybių 
narių nacionalinio ir regioninio lygmens 
MVĮ finansavimo priemones. Siekiant 
užtikrinti papildomumą, šie veiksmai bus
glaudžiai koordinuojami su veiksmais, 
vykdomais sanglaudos politikos, 
„Horizontas 2020“ srityje, taip pat su 
nacionalinio ar regioninio lygmens
veiksmais. Vykdomais veiksmais siekiama 
skatinti tiek nuosavo kapitalo, tiek skolų 
finansavimo pasiūlą.

Or. en

Pagrindimas

Įmonės perkėlimas labai svarbus MVĮ augimui ir plėtrai, jis suteikia galimybę prikelti įmonę 
naujam gyvenimui, išlaikyti vertę ir užimtumą. „Kiekvienais metais kyla grėsmė prarasti 
150.000 bendrovių ir 600.000 darbo vietų dėl įmonių perkėlimo sistemos neefektyvumo.“ (EK 
Verslo dinamikos studija, 2011 m.) Finansinės priemonės gali padėti spręsti šią rinkos 
nepakankamumo problemą, papildydamos nacionalines arba regionines paramos priemones.

Pakeitimas 42
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 pagal Sąjungos 
teisę. Komisija taip pat gali išnagrinėti 
galimybę plėtoti kitas naujoviškas 
finansines priemones, atsižvelgdama į 
rinkos paklausą ir konsultuodamasi su 
susijusiais suinteresuotais subjektais, 
įskaitant MVĮ atstovaujančias 
organizacijas.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reaguoti į naujus pokyčius finansinių priemonių ir 
kintančių MVĮ poreikių srityje. Tai darydama, ji turėtų remtis atitinkamų suinteresuotų 
subjektų, įskaitant MVĮ atstovaujančias organizacijas, kompetencija.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

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 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo II priedo tekstas turėtų būti perkeltas į straipsnius.

Pakeitimas 44
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. en

(Žr. 9 a straipsnį (naujas)).

Pagrindimas

Pranešėjas rekomenduoja įrašyti atskirą straipsnį apie Europos įmonių tinklą (EIT)  su 
išsamesniu jo užduočių aprašymu.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
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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 ir informuotumo didinimą.

Or. en

Pakeitimas 46
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 informacijos dėl 
standartų, viešųjų pirkimų galimybių ir 
intelektinės nuosavybės teisių prioritetinėse 
trečiosiose šalyse klausimais.

Šios priemonės papildo, o ne dubliuoja 
valstybių narių veiklą šioje srityje. Prieš 
nustatydama naujas priemones, Komisija 
įvertinta esamas paramos paslaugas 
trečiosiose šalyse ir specifinius MVĮ 
poreikius konsultuodamasi su MVĮ 
atstovaujančiomis organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Nors pranešėjas sutinka, kad pagal šią programą specialiomis priemonėmis turėtų būti 
remiamos MVĮ galimybės patekti į rinkas už Europos Sąjungos ribų, turi būti užtikrinta, kad 
šios priemonės nedubliuotų valstybių narių veiklos. Todėl prieš siūlydama naujas priemones, 
Komisija turi įvertinti esamas paramos paslaugas trečiosiose šalyse ir specifinius MVĮ 
poreikius konsultuodamasi su MVĮ atstovaujančiomis organizacijomis.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
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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 sukurtą esančių Europos 
paramos verslui tinklų patirtį ir įgūdžius, 
finansinė parama gali būti teikiama tinklo 
partneriams, ypač siekiant teikti:
(a) informaciją ir konsultacijas, 
atsiliepimus, verslo bendradarbiavimo ir 
tarptautinio paslaugas bendrojoje rinkoje 
ir trečiosiose šalyse;
(b) inovacijų paslaugas, bei technologijų 
ir žinių perdavimo paslaugas;
(c) paslaugas, kuriomis MVĮ skatinamos 
dalyvauti Europos programose, įskaitant 
„Horizontą 2020“ ir struktūrinius fondus.
2. Tos paslaugos išsamiai išdėstytos 
IIa priede.
3. Tinklo kitų Sąjungos programų vardu 
teikiamos paslaugos turi būti tų programų 
finansuojamos.
4. Siekdama patvirtinti kitas priemones, 
skirtas tinklo našumui padidinti, Komisija 
atsižvelgia į įvairias valdymo struktūras ir 
skirtingus naudojimo modelius įvairiose 
valstybėse narėse, bendradarbiaudama su 
MVĮ organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina EIT suteikti tinkamą teisinį pagrindą. Šiame straipsnyje ir IIa priede (naujas) 
pateikiamas išsamus tinklo užduočių, pavyzdžiui, kaip ir Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrojoje programoje, aprašas. EIT turėtų sugebėti vykdyti veiklą ir kitų ES programų vardu 
ir lėšomis, kaip bus „Horizonto 2020“ atveju. Regis, kai kuriose valstybėse narėse kyla tinklo 
valdymo ir priėmimo  problemų. Inventorizacija būtų naudinga siekiant išspręsti šias 
problemas.
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Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama įgyvendinti Programą 
Komisija priima metinę veiklos programą 
pagal 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
tikrinimo procedūrą. Metinėse veiklos 
programose, remiantis išankstinėmis 
konsultacijomis su susijusiais 
suinteresuotais subjektais, įskaitant MVĮ 
atstovaujančias organizacijas, nustatomi 
siektini tikslai. Metinės veiklos programos 
taip pat apima tikėtinus rezultatus, 
įgyvendinimo metodą ir bendrą sumą.
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.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų konsultuotis su susijusiais suinteresuotais subjektais, įskaitant MVĮ 
atstovaujančias organizacijas, formuodama metinės darbų programos strateginius tikslus. Tai 
užtikrintų, kad priemonės, finansuojamos pagal šią programą, atitiktų jos pagrindinės 
tikslinės grupės, t. y. MVĮ, poreikius.

Pakeitimas 49
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 

(c) atlieka įmonių, visų pirma MVĮ,
ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms 
įmonėms, konkurencingumui svarbių 
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teisės aktų sritis, kurios turi būti 
supaprastintos, arba sritis, kuriose reikia 
siūlyti naujas teisėkūros priemones;

Sąjungos priemonių sistemingą poveikio 
vertinimą, siekdama nustatyti taikomų 
teisės aktų sritis, kurios turi būti 
supaprastintos, arba sritis, kuriose reikia 
siūlyti naujas teisėkūros priemones;

Or. en

Pagrindimas

Poveikio vertinimais turėtų būti sistemingai nustatoma politikos pasiūlymų įtaka įmonių 
konkurencingumui (konkurencingumo patikrinimas). Juose taip pat turėtų būti specialus 
skirsnis, skirtas MVĮ (MVĮ tyrimas), ypatingą dėmesį skiriant labai mažoms įmonėms. Nors 
SVA siekiama visoms MVĮ pagerinti verslo aplinką, yra pripažinta, kad reikia konkrečių 
iniciatyvų ir ilgalaikių pastangų, kad mažiausios Europos įmonės galėtų realizuoti savo 
tikrąjį potencialą.

Pakeitimas 50
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

Pagrindimas

Vertinant teisės aktus ypatingas dėmesys turi būti skiriamas  MVĮ, kurios sudaro apie 99 % 
Europos Sąjungos įmonių.

Pakeitimas 51
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 

2. Komisija rengia metinę stebėsenos 
ataskaitą, kurioje nagrinėjamas remiamų 
veiksmų veiksmingumas ir efektyvumas 
finansinio įgyvendinimo, rezultatų ir, jei 
įmanoma, poveikio požiūriu. Ataskaitoje 
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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.

pateikiama pagrindinė informacija apie 
dotacijų gavėjus ir anonimiška pagrindinė 
informacija apie dotacijų pareiškėjus, jei 
tokios yra. Ataskaitoje informacijos apie 
su klimatu susijusių išlaidų sumą ir 
paramos siekiant su klimato kaita susijusių 
tikslų poveikį taip pat pateikiama tiek, kad 
ją renkant MVĮ nepatirtų nepagrįstos 
administracinės naštos.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie dotacijų gavėjus ir pareiškėjus būtų naudinga vertinant pagal programą 
suteiktas dotacijas.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parengiama vertinimo ataskaita dėl 
priemonių ilgalaikio poveikio ir poveikio 
tvarumo, kad į ją būtų galima atsižvelgti 
priimant sprendimą dėl vėlesnių 
priemonių atnaujinimo, pakeitimo ar 
sustabdymo.

4. Parengiama ex post vertinimo ataskaita 
dėl priemonių ilgalaikio poveikio ir 
poveikio tvarumo.

Or. en

Pakeitimas 53
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. Komisija bendradarbiaudama su 
ekspertais ir susijusiais suinteresuotais 
subjektais, įskaitant MVĮ atstovaujančias 
organizacijas, parengia pagrindinius 
veiklos rodiklius, kuriais remiamasi 
vertinant pagal Programą remiamų 
veiksmų tikslų įgyvendinimo mastą. 
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Rodikliai apskaičiuojami pagal iš anksto 
nustatytą bazinį scenarijų, atitinkantį padėtį 
iki veiksmų įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Ekspertų ir susijusių suinteresuotų subjektų, įskaitant MVĮ organizacijas, indėlis turėtų būti 
naudojamas siekiant parengti tinkamus ir patikimus rodiklius, kad MVĮ nesudarytų 
neproporcinga ataskaitų teikimo našta.

Pakeitimas 54
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, augimo ir 
perkėlimo etapais. Finansines priemones 
sudaro nuosavo kapitalo priemonė ir 
paskolų garantijų priemonė. Lėšų 
paskirstymas įvairioms priemonėms turi 
būti grindžiamas rinkos paklausa ir 
vykdomas atsižvelgianti į MVĮ 
atstovaujančių organizacijų nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi rinkos sąlygos gali greitai pasikeisti, svarbu išlaikyti aukštą lankstumo lygį 
paskirstant lėšas į nuosavo kapitalo ir skolos priemones. MVĮ atstovaujančios organizacijos 
šiuo klausimu galėtų svariai prisidėti prie Komisijos sprendimų  ir todėl su jomis turėtų būti 
konsultuojamasi.

Pakeitimas 55
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 56
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonėmis papildomos finansinės 
priemonės, kurias valstybės narės taiko 
MVĮ įgyvendindamos sanglaudos politiką 
ir finansinės priemonės, kurias valstybės 
narės taiko MVĮ įgyvendindamos 
nacionalines skatinimo programas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo II priedo tekstas turėtų būti perkeltas į 14 straipsnį. Be to, minėtomis 
priemonėmis taip pat turėtų būti papildomos finansinės priemonės, kurias valstybės narės 
taiko MVĮ įgyvendindamos nacionalines skatinimo programas.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonėmis, prireikus, galima sutelkti 
valstybių narių finansines lėšas siekiant 
joms skirti struktūrinių fondų lėšų dalį 
pagal [Struktūrinių fondų reglamento 
33 straipsnio 1 dalies a punktą].
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Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo II priedo tekstas turėtų būti perkeltas į 14 straipsnį.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonės atitinka 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento1 ir deleguotojo akto, kuriuo 
pakeičiamos įgyvendinimo taisyklės, 
nuostatas dėl finansinių priemonių.
______________
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo II priedo tekstas turėtų būti perkeltas į 14 straipsnį.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pajamos ir sumų grąžinimas, kurie 
susiję su MVĮ spartaus augimo ir 
naujovių priemonės antra dalimi pagal 
2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimą Nr. 1639/2006/EB 
dėl Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrosios programos įsteigimo (2007–
2013 m.)1 priskiriami šios programos 
priemonėms.
______________
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1 OL L 310, 2006 11 9, p. 15.

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo II priedo tekstas turėtų būti perkeltas į 14 straipsnį. Pajamos ir sumų 
grąžinimas, kurie susiję su GIF 2, priskiriami šios programos priemonėms.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. MVĮ skirtos finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal atitinkamą ES 
valstybės pagalbos teisę.

Or. en

Pagrindimas

Dėl aiškumo II priedo tekstas turėtų būti perkeltas į 14 straipsnį.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Programos finansinės priemonės 
vykdomos glaudžiai koordinuojant jas su 
skolos ir nuosavo kapitalo priemonėmis 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
siekiant sukurti vieną langelį MVĮ ir 
tarpininkams.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas yra susirūpinęs, kad dėl numatyto padalijimo tarp COSME ir programos 
„Horizontas 2020“ gali atsirasti administracinė našta ir strigti veiksmingumas. Todėl labai 
svarbu, kad abiejų programų priemonės iš tikrųjų būtų įgyvendinamos kaip vienos priemonės 
dalis, kuria MVĮ ir tarpininkai gali pasiekti naudodamiesi vieno langelio principu.
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Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Nuosavo kapitalo priemonė augimui

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 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 % 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 
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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:
(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. en
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Pagrindimas

Dėl aiškumo nuostatos dėl augimui skatinti skirtos nuosavo kapitalo priemonės turi būti 
įtrauktos į šį straipsnį. Papildoma nuoroda į fondų fondus 1 dalyje patikslinama, kad COSME 
ir„Horizontas 2020“ numato galimybę teikti bendrą paramą, skirtą tarpvalstybiniams rizikos 
kapitalo fondų fondams finansuoti. Parama pagal augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo 
priemonę turėtų taip pat apimti privačius fondų fondus, siekiant pritraukti naujų privataus 
sektoriaus investuotojų (3 dalis b punktas). Pagal augimui skatinti skirtą nuosavo kapitalo 
priemonę turėtų būti galima teikti bendro finansavimo priemones neformaliems 
investuotojams.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
14 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b straipsnis
Paskolų garantijų priemonė

1. Paskolų garantijų 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 įgyvendina 
atitikties reikalavimams kriterijus.
2. Paskolų garantijų priemonė 
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 garantijų priemonės skirtos 
moksliniams tyrimams, technologinei 
plėtrai ir inovacijoms skatinti pagal 
programą „Horizontas 2020“ MVĮ 
paklausa pagrįsta sistema (RSI II). Turi 
būti užtikrinama, kad visi nacionaliniai 
tarpininkai atitiks RSI II reikalavimus.

3. Paskolų garantijų priemonę sudaro:
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(a) skolų finansavimu naudojant paskolų 
garantijas (įskaitant subordinuotąsias ir 
dalyvavimo paskolas, arba išperkamąją 
nuomą) mažinami tam tikri finansavimą 
gauti siekiančių MVĮ sunkumai, 
atsirandantys dėl tariamos didelės jų 
rizikos arba pakankamo užstato 
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. Šio 
naujo skolų finansavimo dydis 
apskaičiuojamas atsižvelgiant į 
garantuotos portfelio rizikos dydį. Dėl šio 
dydžio ir laikotarpio deramasi atskirai su 
kiekviena paramą teikiančia įstaiga.
4. Paskolų garantijų priemonė, išskyrus 
vertybinių popierių portfelio paskolas, 
apima paskolas iki 150.000 EUR, kurių 
mokėjimo terminas 12 mėnesių. Paskolų 
garantijų priemonė taip pat apima 
paskolas, kurios viršija 150.000 EUR, tais 
atvejais, kai MVĮ neatitinka kriterijų 
pagal programos „Horizontas 2020“ 
skolos priemonės MVĮ liniją, ir kurių 
minimalus mokėjimo terminas 12
mėnesių. Finansinių tarpininkų 
atsakomybė įrodyti, ar MVĮ atitinka 
reikalavimus pagal programos 
„Horizontas 2020“ skolos priemonės MVĮ 
liniją.
5. Paskolų garantijų priemonė 
parengiama taip, kad remiamų MVĮ 
ataskaitas būtų galima teikti pagal 
suteiktų paskolų skaičių ir dydį.

Or. en
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Pagrindimas

Yra paskolų virš 150.000 eurų neinovatyvioms MVĮ, visų pirma skiriamų įmonių perkėlimui, 
finansinė spraga, kuri, pranešėjo nuomone, turėtų būti sprendžiama paskolų garantijų 
priemone. Siekiant sudaryti sąlygas neinovatyvioms bendrovėms pasinaudoti garantijomis 
paskoloms virš 150.000 EUR, pranešėjas siūlo, kad paskolų garantijų priemonė taip pat 
apimtų paskolas, viršijančias 150.000 EUR, tais atvejais, kai MVĮ neatitinka kriterijų pagal 
programos „Horizontas 2020“ skolos priemonės MVĮ liniją. RSI II turėtų būti atviras visiems 
nacionaliniams tarpininkams, o pagal RSI I, regis, taip nėra.

Pakeitimas 64
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 
priemonės rezultatus.

2. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 18 
straipsnį dėl šio reglamento 2 straipsnio 
2 dalyje ir I priede nustatytų rodiklių 
keitimo, 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
finansinių priemonių biudžeto ir 14, 14a 
ir 14b straipsniuose nurodytų pačių 
finansinių priemonių 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 
priemonės rezultatus.

Or. en

(Žr. 4 straipsnio 1 dalį, 14a straipsnį (naujas), 14b straipsnį (naujas)).
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Bendrasis tikslas“ 1 punktas

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: -3.11 proc.

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

Naujų 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, visų pirma MVĮ, tvarų konkurencingumą 
Poveikio rodiklis Dabartinė padėtis 2020 m. ilgalaikis tikslas ir orientyras
Didesnis Europos Sąjungos MVĮ 
konkurencingumas palyginti su jų pagrindinių 
konkurentų MVĮ konkurencingumu (didesnis ES 
pramonės konkurencingumo augimas palyginti 
su pagrindiniais konkurentais)

2009: -3.1%, 2008: -0.3%, 2007: +0.7% 1 proc. metinis augimas
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2009: -3.1%

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

Naujų MVĮ įsteigimo dienų skaičius 2011 m.: 6,5 darbo 
dienos. Įsteigimo išlaidos: € 379

2020 m. trumpesnis MVĮ įsteigimo laikotarpis –
3 darbo dienos. Įsteigimo išlaidos: € 1001

ES pramonės energijos intensyvumas (galutinis 
energijos suvartojimas / BPV) (23 ES valstybės) 

2000: 0.18, 2005: 0.17, 2008: 0.16 2020:

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

2000: 0.29, 2003: 0.30, 2005: 0.29, 2006: 0.30, 2007: 
0.30

2020

Ekologiškus produktus ar paslaugas siūlančių 
MVĮ  skaičiaus padidėjimas 

2011: 26% 2020: 38%

________________
1 20011 m. gegužės 31 d. Konkurencingumo tarybos 
išvadose  pateikiamas raginimas valstybėms narėms 
„iki 2012 m. atitinkamais atvejais naujų įmonių 
steigimo laiką sutrumpinti iki 3 darbo dienų, o išlaidas 
sumažinti iki 100 EUR“

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Bendrasis tikslas“ 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas
Bendrasis tikslas 2. Skatinti verslumo kultūrą ir MVĮ steigimą bei augimą
Poveikio rodiklis Dabartinė padėtis 2020 m. ilgalaikis tikslas ir orientyras
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MVĮ augimas pridėtinės vertės ir darbuotojų
skaičiaus požiūriu 

2010 m. MVĮ priklausė daugiau kaip 58 proc. visos ES 
apyvartos (BPV);

Siekiama, kad per metus MVĮ bendroji pridėtinė vertė 
padidėtų 4 proc.; 

MVĮ ir kitų galutinių paramos gavėjų per 
Europos įmonių tinklą (EIT) ir internetines 
apklausas pateikti atsiliepimai apie Programos 
papildomą naudą, naudingumą ir svarbą (kurie 
vertinami atliekant Programos vertinimą)

MVĮ iš viso dirbo 87,5 mln. darbuotojų (67 proc. ES 
privataus sektoriaus darbo jėgos)

Metinis darbuotojų skaičius augimas – 1 proc.

MVĮ apyvartos rodiklis (įsteigtos įmonės ir 
nebeveikiančios įmonės)

78 proc. MVĮ ir kitų galutinių paramos gavėjų išreiškė 
pasitenkinimą ir pateikė teigiamų atsiliepimų dėl 
papildomos EIT naudos

Siekiama, kad pasitenkinimas papildoma EIT nauda 
būtų daugiau kaip 80 proc.

Parlamento pakeitimas
Bendrasis tikslas 2. Skatinti verslumo kultūrą ir MVĮ steigimą bei augimą
Poveikio rodiklis Dabartinė padėtis 2020 m. ilgalaikis tikslas ir orientyras
MVĮ augimas pridėtinės vertės požiūriu 
(Eurostatas)

2010 m. MVĮ priklausė daugiau kaip 58 proc. visos ES 
apyvartos (BPV);

Siekiama, kad per metus MVĮ bendroji pridėtinė vertė 
padidėtų 4 proc.; 

MVĮ užimtumo lygis (Eurostatas) 2010 m. MVĮ iš viso dirbo 87,5 mln. darbuotojų 
(67 proc. ES privataus sektoriaus darbo jėgos)

Metinis darbuotojų skaičius augimas – 1 proc.

MVĮ apyvartos rodiklis (įsteigtų įmonių ir 
perkėlimų padidėjimas, nebeveikiančių įmonių 
sumažėjimas)

Papildyti duomenimis Papildyti duomenimis

Didesnė dalis Sąjungos piliečių, kurie norėtų 
dirbti savarankiškai

45 proc. rodiklis 2007–2009 m. beveik nepakito. Europos piliečių, norinčių būti savarankiškai 
dirbančiais asmenimis, skaičiaus padidėjimas 50–
55 proc..

Or. en
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas„Konkretus tikslas: Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas –
Konkurencingumo didinimas“

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)
Konkurencingumo didinimas
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 Sąjungos įmonių, visų pirma MVĮ, tvaraus konkurencingumo sąlygas;
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas Vidutinės trukmės laikotarpio Ilgalaikis tikslas (2020 m.)
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tikslas (2017 m.)
Konkurencingumo didinimas 
Administracinės naštos grynojo 
sumažinimo tikslas

Iki 31 proc. administracinės naštos 
Sąjungos įmonėms nustatė Komisija 13-
oje konkrečių politikos sričių

12 proc. grynosios administracinės 
naštos turėtų būti sumažinta visuose 
dabartiniuose ir naujuose Sąjungos 
teisės aktuose, susijusiuose su Sąjungos 
įmonėmis

25 proc. grynosios administracinės 
naštos turėtų būti sumažinta visuose 
dabartiniuose ir naujuose Sąjungos 
teisės aktuose, susijusiuose su 
Sąjungos įmonėmis

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. 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.

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

Didesnis konkurencingumo 
patikrinimo tyrimus atliekančių 
valstybių narių skaičius 

Konkurencingumo patikrinimo tyrimus 
atliekančių valstybių narių skaičius: 0

Konkurencingumo patikrinimo tyrimus 
atliekančių valstybių narių skaičius: 10

Konkurencingumo patikrinimo 
tyrimus atliekančių valstybių narių 
skaičius: 28

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.

Daug įmonių stebi savo veiklos 
rezultatus, taiko aplinkos valdymo 
sistemas.

Or. en
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas „Konkretus tikslas: Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas –
MVĮ politikos plėtojimas“

Komisijos siūlomas tekstas
Konkretus tikslas Gerinti pagrindines Sąjungos įmonių, visų pirma VMĮ, 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
MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių skaičius 21

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

Žiniasklaidos pranešimų skaičius visose 
valstybėse narėse: 60 – 2010 m.

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 sąlygas tvariam konkurencingumui ir Sąjungos įmonėms, visų pirma MVĮ;
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas Vidutinės trukmės laikotarpio 

tikslas (2017 m.)
Ilgalaikis tikslas (2020 m.)

MVĮ politikos plėtojimas
MVĮ tyrimus taikančių valstybių 
narių skaičius

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius: 15

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius: 21

MVĮ tyrimus taikančių valstybių narių 
skaičius: 28

Didesnis Europos įmonių 
apdovanojimų viešinimas ES mastu 

Žiniasklaidos pranešimų skaičius visose 
valstybėse narėse: 60 – 2010 m.

Žiniasklaidos pranešimų skaičius visose 
valstybėse narėse: 80

Žiniasklaidos pranešimų skaičius 
visose valstybėse narėse: 100
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pasitelkiant visų valstybių narių 
žiniasklaidą

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas „Konkretus tikslas: Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas –
Naujos verslo koncepcijos“

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)
Naujos verslo koncepcijos
Naujų produktų ir (arba) paslaugų skaičius rinkoje Iki šiol ši veikla buvo susijusi tik su riboto masto 

analitiniu darbu.
Bendras naujų produktų ir (arba) paslaugų skaičius 
2017 m. – 5 (2018 m. – 15, o 2019 m. – 25).

Papildomo eksporto lygis ir atitinkamos pinigų 
sumos

2017 m. nesitikima jokio poveikio eksportui. 
Siekiama, kad 2018 m. pirmosios kartos dalyvaujančių 
MVĮ eksporto dalis padidėtų 20 proc.

Suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai apie veiklos 
kokybę ir papildomą naudą

Siekiama, kad 2017 m. pabaigoje atlikus apklausą bent 
70 proc. 2014 m. dalyvaujančių MVĮ nurodytų 
teigiamą poveikį savo apyvartai.

Parlamento pakeitimas
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Konkretus tikslas Gerinti pagrindines Sąjungos įmonių, visų pirma MVĮ, tvaraus konkurencingumo sąlygas;
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas Vidutinės trukmės laikotarpio 

tikslas (2017 m.)
Ilgalaikis tikslas (2020 m.)

Naujos verslo koncepcijos
Naujų produktų ir (arba) paslaugų 
skaičius rinkoje

Iki šiol ši veikla buvo susijusi tik su riboto 
masto analitiniu darbu.

Bendras naujų produktų ir (arba) paslaugų 
skaičius 2017 m. – 5 

Bendras naujų produktų ir (arba) 
paslaugų skaičius 2020 m. – 30 

Papildomo eksporto lygis ir 
atitinkamos pinigų sumos

Iki šiol ši veikla buvo susijusi tik su 
riboto masto analitiniu darbu.

2017 m. nesitikima jokio poveikio 
eksportui. Siekiama, kad 2018 m. 
pirmosios kartos dalyvaujančių MVĮ 
eksporto dalis padidėtų 20 proc.

Siekiama, kad 2020 m. dalyvaujančių 
MVĮ eksporto dalis padidėtų 25 proc.

Suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai 
apie veiklos kokybę ir papildomą 
naudą

Iki šiol ši veikla buvo susijusi tik su
riboto masto analitiniu darbu.

Siekiama, kad 2017 m. pabaigoje atlikus 
apklausą bent 70 proc. 2014 m. 
dalyvaujančių MVĮ nurodytų teigiamą 
poveikį savo apyvartai.

Siekiama, kad 2020 m. pabaigoje 
atlikus apklausą bent 80 proc. 2014 m. 
dalyvaujančių MVĮ nurodytų teigiamą 
poveikį savo apyvartai.

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas „Konkretus tikslas: Gerinti pagrindines ES įmonių, įskaitant turizmo sektoriaus įmones, konkurencingumo ir tvarumo sąlygas –
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 
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(rezultatas)
Turizmas 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.

Paraiškų finansavimui gauti skaičius

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 rengimo procesas).

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. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas „Konkretus tikslas: Skatinti verslumą, įskaitant tam tikrų tikslinių grupių – Verslumo skatinimas“

Komisijos siūlomas tekstas



PR\905001LT.doc 53/70 PE489.639v03-00

LT

Konkretus tikslas Skatinti verslumą, įskaitant tam tikrų tikslinių grupių
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas 2017 m. vidutinės trukmės laikotarpio tikslas 

(rezultatas)
Verslumo skatinimas
Atsiliepimai apie visuomenės suvokimą apie 
verslumą (ES piliečių, norinčių būti savarankiškai 
dirbančiais asmenimis, procentinė dalis pagal 
Eurobarometro apklausos rezultatus)

45 proc. rodiklis 2007–2009 m. beveik nepakito. ES piliečių, norinčių būti savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, skaičių padidinti iki 50 proc.

Valstybių, įgyvendinančių ES lygmeniu parengtus 
sprendimus verslumo klausimais, skaičius

2010 m. ES lygmeniu parengtus sprendimus verslumo 
klausimais įgyvendino 22 valstybės.

ES lygmeniu parengtus sprendimus verslumo 
klausimais įgyvendinančių valstybių skaičius – 25.

Nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų programų, 
kuriose gali dalyvauti kitų valstybių narių MVĮ, 
skaičius

Nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų programų, 
kuriose gali dalyvauti kitų valstybių narių MVĮ, 
skaičius: 5

Nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų programų, kuriose 
gali dalyvauti kitų valstybių narių MVĮ, skaičius: 10

MVĮ taikomų paprastinimo priemonių skaičius 2010 m. priimtos 5 paprastinimo priemonės. Per metus apie 7 paprastinimo priemonės.

Parlamento pakeitimas
Konkretus tikslas Skatinti verslininkystę; 
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas Vidutinės trukmės laikotarpio 

tikslas (2017 m.)
Ilgalaikis tikslas (2020 m.)

Verslumo skatinimas
Didesnis valstybių narių, 
įgyvendinančių sprendimus verslumo 
klausimais, grindžiamus pasitelkus 
programą nustatytus gerosios 
praktikos pavyzdžius, skaičius

Valstybių narių, įgyvendinančių 
sprendimus verslumo klausimais, 
skaičius: 22 (2010 m.)

Valstybių narių, įgyvendinančių 
sprendimus verslumo klausimais, 
skaičius: 25

Valstybių narių, įgyvendinančių 
sprendimus verslumo klausimais, 
skaičius: 28.
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Didesnis nacionaliniu lygmeniu 
įgyvendinamų programų, kuriose gali 
dalyvauti kitų valstybių narių MVĮ, 
skaičius

Nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų 
programų, kuriose gali dalyvauti kitų 
valstybių narių MVĮ, skaičius: 5

Nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų 
programų, kuriose gali dalyvauti kitų 
valstybių narių MVĮ, skaičius: 10

Nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų 
programų, kuriose gali dalyvauti kitų 
valstybių narių MVĮ, skaičius: 15.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas „Konkretus tikslas: didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma – 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)
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.)

Ilgalaikis tikslas (2020 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 (+/- 19,6 mlrd.
EUR)

Įmonių, kurioms suteiktos paskolų 
(kreditų) pagal garantiją, skaičius (+/-
350.000) ir paskolų vertė (+/-
19,6 mlrd. EUR)

Įmonių, kurios gauna rizikos 
kapitalo investicijas iš programos, 
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.)

Įmonių, kurios gauna rizikos kapitalo 
investicijas iš programos, skaičius ir 
bendra investicijų suma: (+/- 560) ir 
bendra investicijų vertė: (+/-
4,7 mlrd.)

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas „Konkretus tikslas: didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas – 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.
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Didesnis tinklo prekės ženklo ir kultūros prekės 
ženklo kultūros atpažinimas (pvz., šio prekės 
ženklo žinomumas tarp MVĮ)

Didesnis tinklo prekės ženklo ir kultūros prekės 
ženklo atpažinimas – dar neįvertintas

Didesnis tinklo prekės ženklo ir kultūros prekės ženklo 
kultūros atpažinimas – 30 proc. tirtų 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%

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, išreiškiančių 
pasitenkinimą ir nurodančių tam tikros paslaugos papildomą 
naudą, procentinė dalis): >80%

MVĮ, kurioms teikiamos paramos paslaugos, 
skaičius

MVĮ, kurioms teikiamos paramos paslaugos, 
skaičius: 435.000 (2010 m.)

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

Tarpininkavimo renginiuose ir įmonių misijose 
dalyvaujančių įmonių skaičius

Tarpininkavimo renginiuose ir įmonių misijose 
dalyvaujančių įmonių skaičius: 45.000 (2010 m.)

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 Vidutinės trukmės laikotarpio 

tikslas (2017 m.)
Ilgalaikis tikslas (2020 m.)

Europos įmonių tinklas Europos įmonių tinklas 
Pasirašytų partnerystės susitarimų 
skaičius

Pasirašytų partnerystės susitarimų 
skaičius – 1.950 (2010 m.)

Pasirašytų partnerystės susitarimų 
skaičius – 2.200 per metus

Pasirašytų partnerystės susitarimų skaičius –
2.500 per metus

Didesnis tinklo prekės ženklo 
atpažinimas tarp MVĮ (pvz., šio 
prekės ženklo žinomumas tarp MVĮ)

Didesnis tinklo prekės ženklo 
atpažinimas tarp MVĮ: dar 
neįvertinta. Bus pradėta apklausa.

Didesnis tinklo prekės ženklo 
atpažinimas tarp MVĮ: pasiekta 
20 proc. palyginti su pradinės 
apklausos rezultatais.

Didesnis tinklo prekės ženklo atpažinimas tarp 
MVĮ: pasiekta 30 proc. palyginti su pradinės 
apklausos rezultatais.

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%

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, 
išreiškiančių pasitenkinimą ir 
nurodančių tam tikros paslaugos 
papildomą naudą, procentinė dalis): 
>80%

Klientų pasitenkinimo rodiklis (MVĮ, 
išreiškiančių pasitenkinimą ir nurodančių tam 
tikros paslaugos papildomą naudą, procentinė 
dalis): >80%

MVĮ, kurioms teikiamos paramos 
paslaugos, skaičius

MVĮ, kurioms teikiamos paramos 
paslaugos, skaičius: 435.000 

MVĮ, kurioms teikiamos paramos 
paslaugos, skaičius – 470.000 įmonių 

MVĮ, kurioms teikiamos paramos paslaugos, 
skaičius – 500.000 įmonių per metus.
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(2010 m.) per metus.

Tarpininkavimo renginiuose ir 
įmonių misijose dalyvaujančių 
įmonių skaičius

Tarpininkavimo renginiuose ir 
įmonių misijose dalyvaujančių 
įmonių skaičius: 45.000 (2011 m.)

Tarpininkavimo renginiuose ir įmonių 
misijose dalyvaujančių įmonių skaičius 
– 48.000 įmonių per metus.

Tarpininkavimo renginiuose ir įmonių 
misijose dalyvaujančių įmonių skaičius –
50.000 įmonių per metus.

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas (lentelė) „Konkretus tikslas: didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas – 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 investicijas ir kitą 
veiklą)

13 proc. (2009 m.) 17 proc. (2017 m.)

Parlamento pakeitimas
Konkretus tikslas Didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas rezultatas Vidutinės trukmės laikotarpio Ilgalaikis tikslas (2020 m.)
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tikslas (2017 m.)
MVĮ rėmimas bendrojoje 
rinkoje ir ne ES rinkose
Tarptautinę veiklą ne ES vykdančių 
(eksportą, importą, tiesiogines 
užsienio investicijas ir kitą veiklą)

25 proc. MVĮ eksportuoja bendrojoje 
rinkoje, 13 proc. ne ES (2006–2008 m. 
laikotarpiu)

27 proc. MVĮ eksportuoja bendrojoje 
rinkoje, 15 proc. ne ES

30 proc. MVĮ eksportuoja bendrojoje rinkoje, 
17 proc. ne ES

_________________
1 Duomenys paimti iš tyrimo 
"Internationalisation of European 
SMEs", EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/market-
access/files/internationalisation_of_eu
ropean_smes_final_en.pdf

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas „Konkretus tikslas: didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas – Tarptautinis bendradarbiavimas pramonės srityje“

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)
Tarptautinis bendradarbiavimas pramonės 
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srityje
Geresnio ES ir trečiųjų šalių taisyklių dėl pramonės 
produktų suderinimo atvejų skaičius

Manoma, kad su pagrindiniais prekybos 
partneriais (JAV, Japonija, Kinija, Brazilija, 
Rusija, Kanada ir Indija) vykdant 
bendradarbiavimą reglamentavimo klausimais 
techninės taisyklės iš esmės suderintos 
vidutiniškai 2 atitinkamose srityse.

2017 m. – 3 atitinkamose srityse su 
pagrindiniais prekybos partneriais (JAV, 
Japonija, Kinija, Brazilija, Rusija, 
Kanada ir Indija) iš esmės suderintos 
techninės taisyklės (2017).

ES Smulkiojo verslo akto sričių ir gerosios patirties 
pavyzdžių, taikomų kaimyninėse šalyse ir šalyse 
kandidatėse, skaičius 

Manoma, kad iš 10 Smulkiojo verslo akto 
politikos sričių bent 3 buvo suderintos 
vidutiniškai trijuose politiniuose regionuose 
(šalyse kandidatėse, rytų kaimynystės 
politikos šalyse ir Viduržemio jūros 
kaimynystės politikos šalyse).

2017 m. – 5 SVA politikos sritys trijuose 
politiniuose regionuose (šalių kandidačių 
regione, Rytų kaimynystės politikos 
šalyse ir Viduržemio jūros kaimynystės 
politikos šalyse).

Parlamento pakeitimas
Konkretus tikslas Didinti galimybes patekti į Sąjungos ir pasaulio rinkas
Rezultatų rodiklis Naujausias žinomas 

rezultatas
Vidutinės trukmės 
laikotarpio tikslas (2017 m.)

Ilgalaikis tikslas (2020 m.)

Tarptautinis 
bendradarbiavimas 
pramonės srityje
Geresnio ES ir trečiųjų šalių 
taisyklių dėl pramonės produktų 
suderinimo atvejų skaičius

Manoma, kad su pagrindiniais 
prekybos partneriais (JAV, 
Japonija, Kinija, Brazilija, Rusija, 
Kanada ir Indija) vykdant 
bendradarbiavimą reglamentavimo 
klausimais techninės taisyklės iš 
esmės suderintos vidutiniškai 2 
atitinkamose srityse.

2017 m. – 3 atitinkamose srityse 
su pagrindiniais prekybos 
partneriais (JAV, Japonija, 
Kinija, Brazilija, Rusija, Kanada 
ir Indija) iš esmės suderintos 
techninės taisyklės.

2017 m. – 4 atitinkamose srityse su 
pagrindiniais prekybos partneriais 
(JAV, Japonija, Kinija, Brazilija, 
Rusija, Kanada ir Indija) iš esmės 
suderintos techninės taisyklės.

ES Smulkiojo verslo akto sričių Manoma, kad iš 10 Smulkiojo 2017 m. – 5 SVA politikos sritys 2017 m. – 5 SVA politikos sritys 
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ir gerosios patirties pavyzdžių, 
taikomų kaimyninėse šalyse ir 
šalyse kandidatėse, skaičius 

verslo akto politikos sričių bent 3 
buvo suderintos vidutiniškai 
trijuose politiniuose regionuose 
(šalyse kandidatėse, rytų 
kaimynystės politikos šalyse ir 
Viduržemio jūros kaimynystės 
politikos šalyse).

trijuose politiniuose regionuose 
(šalių kandidačių regione, Rytų 
kaimynystės politikos šalyse ir 
Viduržemio jūros kaimynystės 
politikos šalyse).

trijuose politiniuose regionuose 
(šalių kandidačių regione, Rytų 
kaimynystės politikos šalyse ir 
Viduržemio jūros kaimynystės 
politikos šalyse).

Or. en
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Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PRIEDAS Išbraukta.
Veiksmai, kuriais siekiama didinti MVĮ 
galimybes gauti finansavimą
1. Veiksmus, kuriais siekiama padidinti 
MVĮ galimybes gauti finansavimą, sudaro 
nuosavo kapitalo priemonė ir paskolų 
garantijų priemonė.
2. 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.
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.
3. Paskolų garantijų priemonė 
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.
4. Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
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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.
5. Nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų 
priemonėmis bus papildytos finansinės 
priemonės, kurias valstybės narės taiko 
MVĮ įgyvendindamos sanglaudos politiką.
6. 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].
7. Pajamos ir sumų grąžinimas, kurie 
susiję su GIF 2 pagal Konkurencingumo 
ir inovacijų bendrąją programą (Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1639/2006/EB), priskiriami prie 
Konkurencingumo ir MVĮ programos.
8. Į augimą orientuotoms MVĮ skirtos 
finansinės priemonės įgyvendinamos 
pagal atitinkamas ES valstybės pagalbos 
taisykles.
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, 
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.
Paskolų garantijų priemonė
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 
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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.
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

Pakeitimas 77
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 bendradarbiavimas ir 
tarptautinės paslaugos bendrojoje rinkoje 
ir trečiosiose šalyse:
(a) skleisti informaciją, susijusią su 
vidaus rinkos veikimu ir prekių ir 
paslaugų galimybėmis, įskaitant 
atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 



PR\905001LT.doc 65/70 PE489.639v03-00

LT

standartus ir viešųjų pirkimų galimybes, 
galimybes gauti finansavimą ir didinti 
MVĮ tvarumą,
(b) aktyviai skatinti Sąjungos iniciatyvas, 
politikos kryptis ir programas, kurios yra 
svarbios MVĮ, ir teikti informaciją MVĮ 
apie paraiškų tokioms programoms 
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.
2. Naujovių, technologijų ir 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 
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„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

Tikslinga šiame reglamente apibrėžti EIT užduotis, išvardijant jas išsamiame sąraše. Kartu su 
9a straipsniu (naujas), skirtu EIT, šiame priede pateikiamas išsamus tinklo užduočių, 
pavyzdžiui, kaip ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrojoje programoje, aprašas. 
Pranešėjas siūlo, kad neapsiribojant tinklo užduotimis pagal Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrojoje programą, jis turi teikti informaciją apie galimybes gauti finansavimą ir didinti 
MVĮ tvarumą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Europos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumą pasauliniu mastu mažina rinkos, 
politikos ir instituciniai trūkumai, pavyzdžiui, mažos prieigos prie finansavimo galimybės, 
patekimo į rinkas ir reguliavimo našta. Todėl Europos MVĮ našumas mažesnis, o augimas 
lėtesnis nei, įmonių kitose pasaulio vietose; joms sunkiau nei didesnėms Europos įmonėms 
sekasi sėkmingai prisitaikyti prie pokyčių. Šiuos sunkumus dar labiau sustiprino 2008 m. 
ekonomikos krizė, neproporcingai paveikusi MVĮ. 

Pagal dabartinę daugiametę finansinę programą (DFP) ES finansuoja priemones, skirtas remti 
verslumą ir inovacijas ir skatinti MVĮ plėtrą ir augimą vykdant Verslininkystės ir inovacijų 
programą (VIP), vieną iš trijų Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (KIP) 
ramsčių. Pagal būsimą DFP (2014–2020), VIP Įmonių ir MVĮ konkurencingumo programa 
(COSME). Nusprendusi suartinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, Europos Komisija (EK) 
pasiūlė, kad dabartinės VIP su naujovėmis susijusią veiklą perkelti į programą „Horizontas 
2020“ m. –naują bendrąją programą moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Todėl pagal 
COSME pagrindinis dėmesys bus skiriamas konkurencingumui, augimo ir verslumui.

Pranešėjas labai palankiai vertina pasiūlymą dėl COSME programos, kuri yra vienintelė ES 
išlaidų programa, specialiai skirta MVĮ skatinti. Siekiant dar labiau pagerinti pasiūlymą, jis 
norėtų pateikti šiuos bendrąsias ir konkrečias pastabas:

Bendrosios pastabos 

1. Dėmesys administracinės naštos mažinimui, galimybėms gauti finansavimą ir 
patekti į rinkas
Dėl riboto biudžeto, COSME turėtų sutelkti dėmesį į veiksmus, turinčius didžiausią įtaką ir 
poveikį. Pranešėjas siūlo sutelkti dėmesį į tris sritis: administracinės naštos mažinimą, 
galimybes gauti finansavimą ir patekti į rinkas.

Po sėkmingos „Administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje veiksmų programos“ ES 
reikia naujo, platesnio užmojo mažinimo tikslo 2020 m., o Aukšto lygio nepriklausomų 
suinteresuotųjų šalių grupės administracinės naštos mažinimo veikla turėtų būti ir toliau 
remiamos pagal COSME. 

Dėl finansų ir ekonomikos krizės galimybes gauti finansavimą ėmė kelti didžiulį susirūpinimą 
Europos MVĮ, kadangi bankai pradėjo ne taip noriai skolinti, o investuotojai pradėjo mažiau 
rizikuoti. VIP finansinės priemonės pasiteisino sėkmingai padėjusios užtikrinti MVĮ 
finansavimą, parodžiusios reikšmingą svertinį poveikį, padidinusios augimo bei darbo vietų 
kūrimo apyvartą, ir turėtų būti toliau vykdomos pagal COSME. 

Patekimas į Europos ir trečiųjų šalių rinkas turėtų būti trečioji prioritetinė COSME sritis. Šiuo 
požiūriu Europos įmonių tinklas vis dar turi daug nenaudoto potencialo. EIT valdymas turėtų 
būti ir toliau tobulinamas ir turėtų būti didinamas jos matomumas.
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2. Tikslas visoms MVĮ 
Pagal COSME dėmesys turėtų būti sutelktas ne tik į MVĮ, vykdančias tarpvalstybinę veiklą, 
bet ir MVĮ, kurios aktyvios vietos, regiono ir nacionaliniu lygmeniu, jei įrodyta, kad jos 
duoda papildomos naudos ES. ES papildoma nauda taip pat gali būti rinkos nepakankamumo 
problemų, kurių negali išspręsti vien valstybės narės, sprendimas. 

3. Glaudesnis ryšys su Smulkiojo verslo aktu
Vykdant COSME veiksmus, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas dešimčiai Smulkiojo 
verslo akto (SVA) principų, nes jame pirmą kartą nustatyta visapusiška politikos sistema, 
skirta ES ir valstybėms narėms vadovautis kuriant ir įgyvendinant politikos kryptis, 
grindžiamas „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ metodu. 

4. Aktyvesnis MVĮ atstovaujančių organizacijų dalyvavimas 
COSME sukurta specialiai MVĮ. Norint, kad būtų pasiekti jos tikslai, labai svarbu, kad MVĮ 
atstovaujančios organizacijos dalyvautų aktyviau. Pavyzdžiui, EK turėtų paremti 
bendradarbiavimą su MVĮ organizacijomis, plėtojant MVĮ politiką. EK taip pat turėtų 
konsultuotis su MVĮ organizacijomis rengdama rodiklius, jei tikslinga, ir prieš priimdama 
sprendimus dėl metinės darbų programos tikslų. 

5. Parama įmonių perkėlimui
Įmonės perkėlimai yra svarbūs MVĮ augimui ir plėtrai.  Kiekvienais metais kyla grėsmė 
prarasti 150.000 bendrovių ir 600.000 darbo vietų dėl įmonių perkėlimo sistemos 
neefektyvumo. COSME turėtų prisidėti sprendžiant šį rinkos nepakankamumą.

6. Didesnis biudžetas MVĮ
Politikos formuotojai gerai žino, kad 23 mln. MVĮ yra didysis Europos Sąjungos ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis. Deja, MVĮ politinė svarba neatsispindi COSME 
biudžete: 2,522 mlrd. EUR, tik 0,2 proc. siūlomo DFP biudžeto skiriama COSME. 
Atsižvelgdamas į savo rekomendacijas, kad finansinės priemonės taip pat turėtų remti įmonių 
perkėlimą ir paskolų garantijos priemonės riba paskoloms virš 150.000 eurų neinovatyvioms 
MVĮ turėtų būti panaikinta, pranešėjas mano, kad siūlomas biudžetas nepakankamas pasiekti
plataus užmojo tikslus. Todėl siūlo padidinti biudžetą iki 0,5 proc. DFP biudžeto. Tai turėtų 
parodyti, kad ES iš tikrųjų rimtai ketina skatinti MVĮ.  

Konkrečios pastabos

1. Bendrieji tikslai 

1.1.  Tvarus konkurencingumas (2 straipsnio 1a dalis) 
Pirmasis bendrasis tikslas turėtų būti Sąjungos įmonių, visų pirma MVĮ, tvarus 
konkurencingumas. Konkurencingumas ir tvarumas neturėtų būti suprantami kaip atskiri 
tikslai, kadangi ilgalaikėje perspektyvoje konkurencingumas priklauso nuo tvarumo, o 
politika turi būti grindžiama ilgalaike strategija. Tvarus konkurencingumas atspindi gebėjimą 
pasiekti ir išlaikyti (ekonominį) pramonės konkurencingumą laikantis tvaraus vystymosi 
tikslų. 
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1.2. Turizmas (2 straipsnio 1a dalis, 3 straipsnio 1a dalis)
Pranešėjas mano, kad iniciatyvoms turizmo sektoriuje gali būti skirta parama pagal COSME, 
kai bus galima įrodyti, kad jos duoda papildomos naudos ES mastu, kaip ir bet kuriam kitam 
sektoriui, kuriame veikia daug MVĮ ir kuris ženkliai prisideda prie BVP. Tačiau COSME nuo 
pat pradžių neturėtų diskriminuoti įvairių sektorių. Todėl programos tiksluose netikslinga 
atkreipti dėmesį į turizmo sektorių. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad turizmas tik neseniai 
buvo įtrauktas prie pasidalijamosios kompetencijos sričių, jis turėtų būti išryškintas 
konkrečiuose veiksmuose.

2. Konkretūs tikslai

2.1. Veiksmai, kuriais siekiama gerinti pagrindines tvaraus konkurencingumo 
sąlygas (6 straipsnis) 

Kadangi ištekliai riboti, paramos priemonės turėtų būti sutelktos į įvairių sektorių iniciatyvas, 
kurios teikia naudos kuo platesniam spektrui MVĮ. Nepaisant to, EK taip pat turėtų būti 
suteikti įgaliojimai remti specifines sektorių veiklas srityse, kuriose didelę dalį sudaro ir 
sukuriama didelė dalis Sąjungos BVP, jei tą papildomą naudą ES galima įrodyti. 

2.2. Veiksmai, kuriais siekiama skatinti verslumą (7 straipsnis)
Verslumui palankioje aplinkoje turi būti sudarytos geros pagrindinės sąlygos visoms 
situacijoms, su kuriomis susiduria verslininkai. Pagal SVA, tai apima ne tik augimą, bet ir 
veiklos pradžią, perkėlimą ir bankrotą (antra galimybė). 

2.3. Veiksmai, kuriais siekiama didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą 
(8 straipsnis) 
MVĮ reikia galimybių gauti finansavimą ne tik veiklos pradžios, augimo ir perkėlimo etapais, 
bet ir perdavimo etapu (žr. aukščiau). Tas pat pasakytina apie finansines priemones.  

2.4. Veiksmai, kuriais siekiama didinti galimybes patekti į rinką (9 straipsnis)
Pranešėjas sutinka su EK, kad jis turėtų išlaikyti savo paramą Europos įmonių tinklui (EIT). 
Tinklo veikimo efektyvumas nuolat gerėjo ir dabar jis teikia platų verslo paramos paslaugų 
spektrą su aiški Europos papildoma nauda. Vis dėlto jo veikimas turėtų būti toliau 
tobulinamas, remiantis įvairių valdymo struktūrų analize ir įsisavinimu visose valstybėse 
narėse. 

Konkrečios priemonės, kuriomis siekiama palengvinti MVĮ patekimą į rinkas, visų pirma 
trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Kinijos INT MVĮ pagalbos tarnyba turėtų būti remiama, jei tos 
tarnybos nedubliuoja valstybių narių arba EIT teikiamų paslaugų. Pranešėjas taip pat pasisako 
už paramos, susijusios su trečiųjų šalių standartais ir viešaisiais pirkimais, teikimą. Prieš 
diegdama naujas priemones, EB turėtų įvertinti esamas paramos priemones. 

3. Finansinės priemonės (4 ir 14 straipsniai, II priedas) 
Pranešėjas pritaria pasiūlytoms finansinėms priemonėms, kuriomis siekiama palengvinti 
galimybes gauti paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą MVĮ. Tačiau jis taip pat yra 
susirūpinęs, kad dėl numatyto padalijimo tarp COSME ir programos „Horizontas 2020“ gali 
atsirasti administracinė našta ir strigti veiksmingumas. Todėl labai svarbu, kad abiejų 
programų priemonės iš tikrųjų būtų įgyvendinamos kaip vienos priemonės dalis, kuria MVĮ ir 
tarpininkai gali pasiekti naudodamiesi vieno langelio principu. 
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Pranešėjas palankiai vertina tai, kad 55,5 proc. biudžeto numatyta skirti finansinėms 
priemonėms. Atsižvelgiant į per didelę paklausą ir didelį sverto poveikį, pranešėjas siūlo skirti 
mažiausiai 55,5 % biudžeto finansinėms priemonėms. Tačiau jei finansinių priemonių pasiūla 
viršytų paklausą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai galimybė iš dalies pakeisti 55,5 % 
ribą. Nors biudžeto lėšų paskirstymas kiekvienai priemonei yra tik orientacinis, skiriant lėšas 
įvairioms priemonės turėtų būti atsižvelgiama į rinkos paklausą.

3.1 Augimui skatinti skirta nuosavo kapitalo priemonė (14 straipsnis, II priedas)
Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą dėl nuosavo kapitalo priemonės MVĮ jų augimo etape, 
kuris papildys nuosavo kapitalo priemonę pagal programą „Horizontas 2020“, kurioje 
dėmesys skiriamas įmonių steigimuisi. Mišriojo finansavimo nuostatos yra labai svarbios, nes 
jos suteikia MVĮ savininkams galimybes naudotis nuosavu kapitalu, neatsisakant savo 
nuosavybės. 

3.2 Paskolų garantijų priemonė (14 straipsnis, II priedas)
EK pasiūlė, kad paskolų garantijų priemonė turi padengti paskolas tik iki 150.000 eurų,, 
kadangi didesnės paskolos bus padengtos pagal RSI II vykdant programą „Horizontas 2020“, 
kurioje dalyvauti turi teisę tik inovatyvius įmonės. Bet yra paskolų virš 150.000 eurų 
neinovatyvioms MVĮ, visų pirma skiriamų įmonių perkėlimui, finansinė spraga, kuri, 
pranešėjo nuomone, turėtų būti sprendžiama paskolų garantijų priemone. Todėl jis siūlo, kad 
paskolų garantijų priemonė taip pat apimtų paskolas, viršijančias 150.000 EUR, tais atvejais, 
kai MVĮ neatitinka kriterijų, kad būtų tinkamos pagal RSI II.  

4. Rodikliai (I priedas)
Pranešėjas mano, kad reikia daugiau ir tikslesnių rodiklių, kad būtų galima užtikrinti teisingą 
ir patikimą veiklos rezultatų vertinimą. Be to, veiklos tikslai turėtų būti platesnio užmojo, ir 
du atskiri tikslai turėtų būti nustatyti konkretiems tikslams, kad būtų galima atlikti tarpinį 
vertinimą 2017 m. ir turėti atskaitos tašką 2020 m.. 


