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Pakeitimas 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio 
sanglaudos politika yra svarbi ir 
veiksminga priemonė norint pasiekti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir, 
taikant platų priemonių spektrą, paremti 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kaip 
vienas iš pagrindinių darbo vietų ES 
kūrėjų;

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio 
sanglaudos politika yra svarbi ir 
veiksminga priemonė norint pasiekti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir, 
taikant platų priemonių spektrą, paremti 
mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), kaip 
vienų iš pagrindinių darbo vietų ES kūrėjų, 
steigimą ir plėtrą;

Or. ro

Pakeitimas 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio 
sanglaudos politika yra svarbi ir 
veiksminga priemonė norint pasiekti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir, 
taikant platų priemonių spektrą, paremti 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kaip 
vienas iš pagrindinių darbo vietų ES 
kūrėjų;

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio 
sanglaudos politika yra svarbi ir 
veiksminga priemonė norint pasiekti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą, 
pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus
ir, taikant platų priemonių spektrą ir 
novatoriškas finansines priemones, 
paremti mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ), kaip vienas iš pagrindinių darbo 
vietų ES kūrėjų;

Or. en

Pakeitimas 3
Nikos Chrysogelos
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio 
sanglaudos politika yra svarbi ir 
veiksminga priemonė norint pasiekti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir, 
taikant platų priemonių spektrą, paremti 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kaip 
vienas iš pagrindinių darbo vietų ES 
kūrėjų;

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio 
sanglaudos politika yra svarbi ir 
veiksminga priemonė norint pasiekti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir, 
taikant platų priemonių spektrą, paremti 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), 
įskaitant labai mažas įmones, kaip vienas 
iš pagrindinių darbo vietų ES kūrėjų;

Or. en

Pakeitimas 4
Hans-Peter Martin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio 
sanglaudos politika yra svarbi ir 
veiksminga priemonė norint pasiekti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir, 
taikant platų priemonių spektrą, paremti 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kaip 
vienas iš pagrindinių darbo vietų ES 
kūrėjų;

1. pabrėžia, kad 2014–2020 m. laikotarpio 
sanglaudos politika yra svarbi ir 
veiksminga priemonė norint pasiekti 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą ir, 
taikant platų priemonių spektrą, paremti 
įmonių steigėjus bei mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ), kaip vienas iš pagrindinių 
darbo vietų ES kūrėjų;

Or. de

Pakeitimas 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad pagal Eurostato 
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duomenis per ekonomikos krizę 
sudėtingiausia banko paskolas gauti 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
o 2007–2010 m. paskolų suteikimo 
atsisakymo rodiklis 20 valstybių narių, 
kurios renka tokius duomenis, padidėjo 
19 punktų;

Or. fr

Pakeitimas 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. prašo Tarybos priimti kuo platesnio 
užmojo Europos Komisijos ir Europos 
investicijų banko siūlomas priemones dėl 
bendros rizikos pasidalijimo priemonės, 
kuri būtų sukurta, remiantis nauja DFP, 
suderinus ES biudžeto išteklius (COSME, 
„Horizontas 2020“) ir struktūrinių fondų 
išteklius su EIB, EIF ir nacionalinių 
valstybinių bankų, teikiančių pagalbą 
įmonėms, skolinimo pajėgumu;

Or. fr

Pakeitimas 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina valstybes nares ir regionus 
numatyti veiksmingas informavimo ir 
pagalbos priemones, kad MVĮ galėtų 
geriau naudotis ES finansavimu; 
primena, kad, nors 2007–2011 m. 
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valstybės narės sunaudojo 23 mlrd. EUR 
veiksmų programoms, skirtoms remti 
MVĮ, ES politikos ir MVĮ santykiai išlieka 
sudėtingi, visų pirma dėl to, kad sukurta 
daug lėšų valdymo etapų, administracinės 
procedūros yra sudėtingos, trūksta laiko 
išnagrinėti visas paraiškas, finansų 
inžinerijos priemonės yra pernelyg 
sudėtingos, o MVĮ, kurių reikalaujama iš 
anksto finansuoti kai kuriuos projektus, 
trūksta tam išteklių;

Or. fr

Pakeitimas 8
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės 
sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio 
nedarbo lygio, ypač jaunimo, problemą ES 
skatinant regioninį konkurencingumą ir 
užimtumą; todėl ragina Europos 
struktūrinį ir investicinį (ESI) fondus
sutelkti dėmesį į darbo vietų kūrimą 
sudarant palankią aplinką mažosioms 
įmonėms, bendrovėms ir naujai įsteigtoms 
įmonėms;

2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės 
sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio 
nedarbo lygio, ypač jaunimo, problemą ES 
skatinant regioninį konkurencingumą ir 
užimtumą; todėl ragina valstybes nares, 
pasinaudojant Europos struktūriniu ir 
investiciniu (ESI) fondais, sutelkti dėmesį 
į darbo vietų kūrimą sudarant palankią 
aplinką mažosioms įmonėms, bendrovėms 
ir naujai įsteigtoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės 2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės 
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sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio 
nedarbo lygio, ypač jaunimo, problemą ES 
skatinant regioninį konkurencingumą ir 
užimtumą; todėl ragina Europos struktūrinį 
ir investicinį (ESI) fondus sutelkti dėmesį į 
darbo vietų kūrimą sudarant palankią 
aplinką mažosioms įmonėms, bendrovėms 
ir naujai įsteigtoms įmonėms;

sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio 
nedarbo lygio, ypač jaunimo, nedirbančio, 
nesimokančio ir profesiniame mokyme 
nedalyvaujančio jaunimo ir kitų 
pažeidžiamų grupių, problemą ES 
skatinant regioninį konkurencingumą ir 
užimtumą ir kuriant verslumo dvasią; 
todėl ragina Europos struktūrinį ir 
investicinį (ESI) fondus sutelkti dėmesį į 
darbo vietų ir verslo galimybių kūrimą 
sudarant palankią aplinką ir sukuriant 
tinkamą reglamentavimo sistemą 
mažosioms įmonėms, bendrovėms ir naujai 
įsteigtoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 10
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės 
sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio 
nedarbo lygio, ypač jaunimo, problemą ES 
skatinant regioninį konkurencingumą ir 
užimtumą; todėl ragina Europos struktūrinį 
ir investicinį (ESI) fondus sutelkti dėmesį į 
darbo vietų kūrimą sudarant palankią 
aplinką mažosioms įmonėms, bendrovėms 
ir naujai įsteigtoms įmonėms;

2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės 
sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio 
nedarbo lygio, ypač jaunimo, problemą ES 
skatinant regioninį konkurencingumą ir 
užimtumą; todėl ragina Europos struktūrinį 
ir investicinį (ESI) fondus sutelkti dėmesį į 
darbo vietų kūrimą sudarant palankią 
aplinką labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, bendrovėms ir naujai 
įsteigtoms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 11
Hans-Peter Martin

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės 
sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio 
nedarbo lygio, ypač jaunimo, problemą ES 
skatinant regioninį konkurencingumą ir 
užimtumą; todėl ragina Europos struktūrinį 
ir investicinį (ESI) fondus sutelkti dėmesį į 
darbo vietų kūrimą sudarant palankią 
aplinką mažosioms įmonėms, bendrovėms 
ir naujai įsteigtoms įmonėms;

2. pabrėžia, kad siekiant ES socialinės 
sanglaudos itin svarbu išspręsti didelio 
nedarbo lygio, ypač jaunimo, problemą ES 
skatinant regioninį konkurencingumą ir 
užimtumą; todėl ragina Europos struktūrinį 
ir investicinį (ESI) fondus sutelkti dėmesį į 
tvarų darbo vietų kūrimą sudarant palankią 
aplinką mažosioms įmonėms, bendrovėms 
ir naujai įsteigtoms įmonėms;

Or. de

Pakeitimas 12
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad iš ESI fondų teikiama 
pagalba vietos ir regioninio lygmens 
valdžios institucijoms ir 
suinteresuotiesiems subjektams siekiant 
skatinti inovacijas ir didinti MVĮ 
konkurencingumą ir taip išspręsti 
dabartines ekonomines problemas, visų 
pirma didelio nedarbo lygio problemą;

3. pabrėžia, kad iš ESI fondų teikiama 
pagalba vietos ir regioninio lygmens 
valdžios institucijoms ir 
suinteresuotiesiems subjektams siekiant 
skatinti mokslinius tyrimus, technologinę 
plėtrą ir inovacijas ir didinti MVĮ 
konkurencingumą ir taip išspręsti 
dabartines ekonomines problemas, visų 
pirma didelio nedarbo lygio problemą;

Or. en

Pakeitimas 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad iš ESI fondų teikiama 3. pabrėžia, kad iš ESI fondų teikiama 
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pagalba vietos ir regioninio lygmens 
valdžios institucijoms ir 
suinteresuotiesiems subjektams siekiant 
skatinti inovacijas ir didinti MVĮ 
konkurencingumą ir taip išspręsti 
dabartines ekonomines problemas, visų 
pirma didelio nedarbo lygio problemą;

pagalba vietos, nacionalinio ir regioninio 
lygmens valdžios institucijoms ir 
suinteresuotiesiems subjektams siekiant 
skatinti inovacijas, mokymąsi darbo vietoje
ir didinti MVĮ konkurencingumą ir taip 
išspręsti dabartines ekonomines ir 
socialines problemas, visų pirma didelio 
nedarbo lygio problemą;

Or. en

Pakeitimas 14
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą ir 
tvarią ekonomiką turi būti užtikrinama
ekonominių ir socialinių reikalavimų 
pusiausvyra ir nustatyti saugos ir sveikatos 
standartai, kad visuose ES regionuose 
būtų deramo, gerai apmokamo darbo;

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą ir 
tvarią ekonomiką turėtų būti atsižvelgiama 
į ekonominių ir socialinių reikalavimų 
pusiausvyrą bei saugos ir sveikatos 
standartus ir visuose ES regionuose būtų 
kuriama pakankamai apmokamo darbo 
vietų;

Or. en

Pakeitimas 15
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą ir 
tvarią ekonomiką turi būti užtikrinama 
ekonominių ir socialinių reikalavimų 
pusiausvyra ir nustatyti saugos ir sveikatos 
standartai, kad visuose ES regionuose būtų 
deramo, gerai apmokamo darbo;

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą ir 
tvarią ekonomiką turi būti užtikrinama 
ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos 
reikalavimų pusiausvyra ir nustatyti saugos 
ir sveikatos standartai, kad visuose ES 
regionuose būtų deramo, gerai apmokamo 
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darbo; rekomenduoja pasinaudoti 
socialinės ekonomikos ir solidariosios 
ekonomikos įmonių, šiuo tikslu 
populiarinančių integruotą požiūrį, 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą ir 
tvarią ekonomiką turi būti užtikrinama 
ekonominių ir socialinių reikalavimų 
pusiausvyra ir nustatyti saugos ir sveikatos 
standartai, kad visuose ES regionuose būtų 
deramo, gerai apmokamo darbo;

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą, 
inovacijas ir darbo vietų kūrimą tvarioje 
ekonomikoje turi būti užtikrinama 
ekonominių ir socialinių reikalavimų 
pusiausvyra ir nustatyti saugos ir sveikatos 
standartai, kartu remiant pažangiąją 
specializaciją ir atsižvelgiant į ekosistemą, 
kad visuose ES regionuose būtų deramo, 
gerai apmokamo darbo;

Or. en

Pakeitimas 17
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą ir 
tvarią ekonomiką turi būti užtikrinama 
ekonominių ir socialinių reikalavimų 
pusiausvyra ir nustatyti saugos ir sveikatos 
standartai, kad visuose ES regionuose būtų 
deramo, gerai apmokamo darbo;

4. pabrėžia, kad stengiantis remti augimą ir 
tvarią ekonomiką turi būti užtikrinama 
ekonominių ir socialinių reikalavimų 
pusiausvyra ir nustatyti saugos ir sveikatos 
standartai, kad visuose ES regionuose būtų 
deramo, gerai apmokamo ir kokybiško 
darbo;
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Or. en

Pakeitimas 18
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti žmonių, įskaitant jaunimą,
verslumo ir kūrybos įgūdžius, ir pabrėžia, 
kad visos valstybės narės ir regionai 
privalo visapusiškai pasinaudoti šia 
galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą;

Or. en

Pakeitimas 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
savarankišką darbą ir konkrečius 
projektus, kuriais siekiama ugdyti jaunimo 
verslumo ir įmonių valdymo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą;

Or. en
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Pakeitimas 20
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą; pabrėžia, kad ESI 
fondų lėšomis pirmiausia turėtų būti 
kuriama optimali sistema projektams, 
pvz., jaunimui skirtiems naujų įmonių 
steigimo projektams, įgyvendinti;

Or. ro

Pakeitimas 21
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą; pabrėžia, kad,
naudodamosi ESI fondais, vietos ir 
regioninės valdžios institucijos turėtų 
ypatingą dėmesį atkreipti į verslumo 
skatinimą vietos lygmeniu;

Or. ro
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Pakeitimas 22
Hans-Peter Martin

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ESI fondai 
turi atlikti svarbų vaidmenį remiant 
konkrečius projektus, kuriais siekiama 
ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius, ir 
pabrėžia, kad visos valstybės narės ir 
regionai privalo visapusiškai pasinaudoti 
šia galimybe, kad galėtų išspręsti jaunimo 
nedarbo problemą; taip pat pabrėžia, kad 
reikėtų apsvarstyti, ar esami ESI fondų 
lėšomis remiami projektai yra sėkmingi, ir 
neefektyviai naudojamas lėšas nukreipti į 
projektus, kuriais prisidedama prie 
jaunimo nedarbo mažinimo;

Or. de

Pakeitimas 23
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į MVĮ galimybes gauti 
finansavimą taikant ESI fondų teikiamas 
priemones ir pabrėžia būtinybę išplėsti šias 
priemones, turint mintyje tai, kad 
sunkumai siekiant gauti finansavimą yra 
viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių 
MVĮ augimui;

6. atkreipia dėmesį į MVĮ galimybes gauti 
finansavimą taikant ESI fondų teikiamas 
novatoriškas finansines priemones ir 
pabrėžia būtinybę išplėsti šių priemonių 
taikymo sritį ir užtikrinti jų teisinį 
aiškumą, turint mintyje tai, kad sunkumai 
siekiant gauti finansavimą yra viena iš 
pagrindinių kliūčių, trukdančių MVĮ 
augimui; pažymi, kad sustiprinus 
finansinių priemonių vaidmenį galima 
užtikrinti lėšų grįžtamumą, skatinti 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir 
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pasiekti didinamąjį poveikį su ES 
biudžetu; šiuo klausimu teigiamai vertina 
tai, kad naujuoju 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu išplėtus 
finansinių priemonių taikymą jos bus 
taikomos visiems teminiams tikslams ir 
visiems ESI fondams;

Or. en

Pakeitimas 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į MVĮ galimybes gauti 
finansavimą taikant ESI fondų teikiamas 
priemones ir pabrėžia būtinybę išplėsti šias 
priemones, turint mintyje tai, kad sunkumai 
siekiant gauti finansavimą yra viena iš 
pagrindinių kliūčių, trukdančių MVĮ 
augimui;

6. atkreipia dėmesį į MVĮ galimybes gauti 
finansavimą taikant ESI fondų teikiamas 
priemones bei novatoriškas schemas ir 
pabrėžia būtinybę išplėsti šias priemones, o 
regionams – tarpusavyje keistis geriausia 
patirtimi, turint mintyje tai, kad sunkumai 
siekiant gauti finansavimą yra viena iš 
pagrindinių kliūčių, trukdančių MVĮ 
augimui;

Or. en

Pakeitimas 25
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į MVĮ galimybes gauti 
finansavimą taikant ESI fondų teikiamas 
priemones ir pabrėžia būtinybę išplėsti šias 
priemones, turint mintyje tai, kad sunkumai 
siekiant gauti finansavimą yra viena iš 
pagrindinių kliūčių, trukdančių MVĮ 

6. atkreipia dėmesį į MVĮ galimybes gauti 
finansavimą taikant ESI fondų teikiamas 
priemones ir pabrėžia būtinybę išplėsti šias 
priemones, įskaitant lanksčias 
mikrofinansavimo priemones, turint 
mintyje tai, kad sunkumai siekiant gauti 
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augimui; finansavimą yra viena iš pagrindinių 
kliūčių, trukdančių MVĮ augimui;

Or. en

Pakeitimas 26
Karin Kadenbach

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kaip svarbu verslą įtraukti į 
veiklą švietimo sektoriuje pasitelkiant 
tarpvalstybinius projektus, universitetų ir 
techninių kolegijų bendradarbiavimą, taip 
pat vadinamuosius inovacijų 
„branduolius“;

Or. en

Pakeitimas 27
Jan Olbrycht

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad remiant MVĮ svarbų 
vaidmenį turi finansinės priemonės –
paskolos, garantijos ir kapitalo dalys; 
atkreipia dėmesį į pageidautiną didesnį 
šių priemonių taikymą dalyvaujant 
Europos struktūriniams ir investiciniams 
fondams nauju 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu ir ragina 
valstybes nares pasinaudoti šiomis 
galimybėmis;

Or. pl
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Pakeitimas 28
Karin Kadenbach

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad ESI fondų lėšos turėtų 
būti teikiamos mažoms įmonėms, pvz., 
vieno asmens verslui, kad būtų galima 
bendradarbiauti su mokslo ir mokslinių 
tyrimų sektoriumi;

Or. en

Pakeitimas 29
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naujo 
2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos reglamentuojamąsias nuostatas 
bus sumažinta MVĮ tenkanti 
administracinė našta ir taip bus sudarytos 
geresnės sąlygos kurti darbo vietas.

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naujo 
2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos reglamentuojamąsias nuostatas 
turėtų būti sumažinta MVĮ tenkanti 
administracinė našta ir taip turėtų būti
sudarytos geresnės sąlygos kurti darbo 
vietas; ragina valstybes nares naudotis 
visomis galimybėmis supaprastinti savo 
nacionalines taisykles, kad ESI fondų 
nuostatos būtų geriau įgyvendinamos 
MVĮ naudai.

Or. en

Pakeitimas 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naujo 
2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos reglamentuojamąsias nuostatas 
bus sumažinta MVĮ tenkanti 
administracinė našta ir taip bus sudarytos 
geresnės sąlygos kurti darbo vietas.

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal naujo 
2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos 
politikos reglamentuojamąsias nuostatas 
bus sumažinta MVĮ tenkanti 
administracinė našta, ypač samdant 
bedarbius, ir taip bus sudarytos geresnės 
sąlygos kurti darbo vietas.

Or. ro

Pakeitimas 31
Karin Kadenbach

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad, siekiant užtikrinti aukšto 
lygio švietimą, turi būti sudarytos 
geresnės sąlygos vykdyti vietos ir 
regionines programas, pagal kurias būtų 
finansuojamas pameistrystės mokymas 
prieš įgyjant išsilavinimą ir jo įgijimo 
metu;

Or. en


