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Pakeitimas 1
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
- 1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pripažįsta, kad Europos pramonė 
padėjo siekti socialinės ir ekonominės bei 
teritorinės sanglaudos ir mano, kad 
pramonės klestėjimas yra svarbiausia ES 
regionų ekonominio augimo ir socialinio 
stabilumo sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad globalizacijos erai pritaikytos 
ES pramonės politikos tikslai gali būti 
pasiekti tik tuo atveju, jeigu ją 
įgyvendinant bus atsižvelgta į tai, kokiu 
mastu Bendrijos politikos sritys pritaikytos 
ateities iššūkiams, su kuriais susiduria ir 
ateinančiais metais dar susidurs Europos 
regionai ir jų vietos pramonės įmonės; šiuo 
požiūriu pabrėžia, kad būtina toliau 
analizuoti regioninį demografijos, klimato 
ir energijos pokyčių aspektą atsižvelgiant į 
galimus regionų išsivystymo skirtumus, 
kuriuos lems minėtieji iššūkiai taip 
darydami poveikį nuosekliam ES įmonių 
augimui;

1. mano, kad globalizacijos erai pritaikytos 
ES pramonės politikos tikslai gali būti 
pasiekti tik tuo atveju, jeigu ją 
įgyvendinant bus atsižvelgta į tai, kokiu 
mastu Sąjungos politikos sritys pritaikytos 
ateities iššūkiams, su kuriais susiduria ir 
ateinančiais metais dar susidurs Europos 
regionai ir jų vietos pramonės įmonės, ir 
tik tuomet, jei vykdant tam tikrų sričių 
Europos politiką bus siekiama padidinti 
svarbiausių Europos pramonės subjektų, 
t. y. MVĮ, veiksmingumą ir 
konkurencingumą; šiuo požiūriu pabrėžia, 
kad būtina toliau analizuoti regioninį 
demografijos, klimato ir energijos pokyčių 
aspektą, taip pat pasaulio, regionų ir 
vietos lygmens finansinių struktūrų 
pasikeitimus, atsižvelgiant į galimus 
regionų išsivystymo skirtumus, kuriuos 
lems minėtieji iššūkiai taip darydami 
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neigiamą poveikį nuosekliam ES įmonių 
augimui ir priemonių, kurios būtinos 
norint pasiekti ekonominio augimo 
pusiausvyrą Europoje, įgyvendinimo 
politikai;

Or. ro

Pakeitimas 3
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad globalizacijos erai pritaikytos 
ES pramonės politikos tikslai gali būti 
pasiekti tik tuo atveju, jeigu ją 
įgyvendinant bus atsižvelgta į tai, kokiu 
mastu Bendrijos politikos sritys pritaikytos 
ateities iššūkiams, su kuriais susiduria ir 
ateinančiais metais dar susidurs Europos 
regionai ir jų vietos pramonės įmonės; šiuo 
požiūriu pabrėžia, kad būtina toliau 
analizuoti regioninį demografijos, klimato 
ir energijos pokyčių aspektą atsižvelgiant į 
galimus regionų išsivystymo skirtumus, 
kuriuos lems minėtieji iššūkiai taip 
darydami poveikį nuosekliam ES įmonių 
augimui;

1. mano, kad globalizacijos erai pritaikytos 
ES pramonės politikos tikslai gali būti 
pasiekti tik tuo atveju, jeigu ją 
įgyvendinant bus atsižvelgta į tai, kokiu 
mastu Bendrijos politikos sritys pritaikytos 
ateities iššūkiams, su kuriais susiduria ir 
ateinančiais metais dar susidurs Europos 
regionai ir jų vietos pramonės įmonės; šiuo 
požiūriu pabrėžia, kad būtina toliau 
analizuoti regioninį demografijos, klimato 
ir energijos pokyčių aspektą atsižvelgiant į 
galimus regionų išsivystymo skirtumus, 
kuriuos lems minėtieji iššūkiai taip 
darydami neigiamą poveikį ES įmonių 
gerovei;

Or. en

Pakeitimas 4
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad globalizacijos erai pritaikytos 
ES pramonės politikos tikslai gali būti 

1. mano, kad globalizacijos erai pritaikytos 
ES pramonės politikos tikslai gali būti 
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pasiekti tik tuo atveju, jeigu ją 
įgyvendinant bus atsižvelgta į tai, kokiu 
mastu Bendrijos politikos sritys pritaikytos 
ateities iššūkiams, su kuriais susiduria ir 
ateinančiais metais dar susidurs Europos 
regionai ir jų vietos pramonės įmonės; šiuo 
požiūriu pabrėžia, kad būtina toliau 
analizuoti regioninį demografijos, klimato 
ir energijos pokyčių aspektą atsižvelgiant į 
galimus regionų išsivystymo skirtumus, 
kuriuos lems minėtieji iššūkiai taip 
darydami poveikį nuosekliam ES įmonių 
augimui;

pasiekti tik tuo atveju, jeigu ją 
įgyvendinant bus atsižvelgta į tai, kokiu 
mastu Bendrijos politikos sritys pritaikytos 
ateities iššūkiams, su kuriais susiduria ir 
ateinančiais metais dar susidurs Europos 
regionai ir jų vietos pramonės įmonės; šiuo 
požiūriu pabrėžia, kad būtina toliau 
analizuoti regioninį ekonomikos, 
demografijos, klimato ir energijos pokyčių 
aspektą atsižvelgiant į galimus regionų 
išsivystymo skirtumus, kuriuos lems 
minėtieji iššūkiai taip darydami poveikį 
nuosekliam ES įmonių augimui;

Or. fr

Pakeitimas 5
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad globalizacijos erai 
pritaikytos ES pramonės politikos tikslai 
gali būti pasiekti tik tuo atveju, jeigu ją 
įgyvendinant bus atsižvelgta į regionų 
skirtumus, kurie atsirado dėl 
globalizacijos nykstant pramonei; taigi 
pabrėžia, kad labai svarbu, jog ES 
vykdytų regioninę politiką, ypač 
naudodama ESF lėšas; 

Or. fr

Pakeitimas 6
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad klimato kaitos keliamos 
problemos turėtų skatinti kitokio pobūdžio 
vystymąsi – naujomis aplinkos 
neteršiančiomis ir tausiai energiją 
naudojančiomis technologijomis pagrįstą 
vystymąsi; pabrėžia, kad regionai turėtų 
atlikti svarbiausią vaidmenį skatindami 
pramonės įmones radikaliai pasikeisti 
ekologiniu požiūriu ir remdami 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
vystymą;

Or. fr

Pakeitimas 7
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, kad Europos pramonės 
politika turi susidoroti su trimis 
sunkumais, susijusiais su:
i) Centrinės ir Rytų Europos šalių 
ekonomikos pasikeitimu į rinkos 
ekonomiką,
ii) neseniai įvykusiu ekonomikos 
nuosmukiu,
iii) poreikiu užtikrinti pramonės gamybą 
ateityje;
taigi mano, kad ateityje reikėtų imtis šių 
veiksmų:
i) liberalizuoti ir pagerinti pramonės ir 
verslo aplinką ES,
ii) pašalinti neesminį reguliavimą ir 
kišimąsi, dėl kurių blogėja ES pramonės 
konkurencinė padėtis pasaulio rinkose,
iii) išnaudoti mokslinių tyrimų, vystymosi 
ir inovacijų galimybes; 

Or. en
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Pakeitimas 8
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažos ir vidutinio 
dydžio įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui 
į MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui;

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ) ir kad 
veiksmingiausias būdas panaikinti 
regionų išsivystymo skirtumus yra visų 
pirma užtikrinti vietos vystymąsi; todėl 
rengiant integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją dėmesys turės būti skiriamas 
ekonomikos perkėlimui siekiant teisingai 
paskirstyti vietinę ekonominę veiklą 
visuose regionuose ir sudaryti galimybes 
kurti tvarias ir perkeliamas darbo vietas;

Or. fr

Pakeitimas 9
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažos ir vidutinio 
dydžio įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui;

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad visoje Europoje MVĮ patiria 
administracinę naštą ir sunkumus tiek 
ieškodamos finansavimo ir kvalifikuotos 
darbo jėgos, tiek bandydamos patekti į 
Europos vidaus rinką; rekomenduoja visų 
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pirma nedelsiant spręsti šias problemas;

Or. de

Pakeitimas 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažos ir vidutinio 
dydžio įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui;

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui, reikalauja, kad būtų ir toliau 
siekiama supaprastinti Europos lėšų 
gavimo procedūras ir siekti, kad MVĮ 
galėtų tiesiogiai pasinaudoti tokiu 
supaprastinimu;

Or. fr

Pakeitimas 11
Riikka Manner

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažos ir vidutinio 
dydžio įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui;

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui, nors šiek tiek atsižvelgiant ir į 
pasaulinio lygio veikėjų, kurie taip pat 
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vaidina svarbų vaidmenį regionuose ir 
kurie svarbūs Europos 
konkurencingumui tarptautiniu lygmeniu, 
veiklos sąlygas;

Or. fi

Pakeitimas 12
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažos ir vidutinio 
dydžio įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui;

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ), kad jos vaidina 
svarbiausią vaidmenį skatinant 
ekonomikos konkurencingumą ir kuriant 
darbo vietas; todėl rengiant integruotą 
Europos įmonių ateities strategiją 
ypatingas dėmesys pirmiausia turėtų būti 
skirtas pažangesniam požiūriui į MVĮ –
esminiam teritorinės sanglaudos veiksniui;

Or. ro

Pakeitimas 13
Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažos ir vidutinio 
dydžio įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam teritorinės sanglaudos 
veiksniui;

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų 
pramonės rinkos sudaro mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ); todėl rengiant 
integruotą Europos įmonių ateities 
strategiją ypatingas dėmesys pirmiausia 
turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į 
MVĮ – esminiam ekonomikos 
konkurencingumo ir teritorinės 
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sanglaudos veiksniui;

Or. fr

Pakeitimas 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai 
įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą, kadangi 
tai priemonė administracinei naštai mažinti 
ir MVĮ vaidmeniui tarptautinėje rinkoje 
skatinti; palankiai vertina tai, kad įsteigtas 
nuolatinis MVĮ forumas galimybių gauti 
finansavimą klausimams spręsti ir ragina 
ES įgyvendinti integruotą MVĮ 
finansavimo strategiją;

3. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai 
įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą, kadangi 
tai priemonė administracinei naštai mažinti 
ir MVĮ vaidmeniui vidaus rinkoje skatinti;
palankiai vertina tai, kad įsteigtas 
nuolatinis MVĮ forumas galimybių gauti 
finansavimą klausimams spręsti ir ragina 
ES įgyvendinti integruotą strategiją, pagal 
kurią būtų iš tiesų palengvinamos sąlygos 
MVĮ gauti finansavimą;

Or. fr

Pakeitimas 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai 
įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą, kadangi 
tai priemonė administracinei naštai mažinti 
ir MVĮ vaidmeniui tarptautinėje rinkoje 
skatinti; palankiai vertina tai, kad įsteigtas 
nuolatinis MVĮ forumas galimybių gauti 
finansavimą klausimams spręsti ir ragina 
ES įgyvendinti integruotą MVĮ 
finansavimo strategiją;

3. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai 
įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą, kadangi 
tai priemonė administracinei naštai mažinti 
ir MVĮ vaidmeniui tiek Europos, tiek 
tarptautinėje rinkoje skatinti; palankiai 
vertina tai, kad įsteigtas nuolatinis MVĮ 
forumas galimybių gauti finansavimą 
klausimams spręsti ir ragina ES įgyvendinti 
integruotą MVĮ ir jų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų projektų finansavimo strategiją;



AM\838779LT.doc 11/31 PE452.702v01-00

LT

Or. ro

Pakeitimas 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui 
visoje Europoje darantį pasaulinė 
ekonominė krizė lemia prastesnes ES 
socialines ir ekonomines perspektyvas ir 
didesnius regionų išsivystymo skirtumus;
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos 
Europos darbuotojų ateičiai itin svarbus 
teisingas ir tvarus pramonės sektorius;

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui 
visoje Europoje darantį pasaulinė 
ekonominė krizė lemia prastesnes ES 
socialines ir ekonomines perspektyvas ir 
didesnius regionų išsivystymo skirtumus;
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos 
Europos darbuotojų ateičiai itin svarbus 
teisingas ir tvarus pramonės sektorius, 
kurio pagrindą visų pirma sudarytų 
aktyvios ir konkurencingos MVĮ;
rekomenduoja išnaudoti vyresniojo 
amžiaus žmonių patirtį ir kompetenciją 
siekiant užtikrinti, kad jaunoji karta būtų 
tinkama pamaina;

Or. ro

Pakeitimas 17
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui 
visoje Europoje darantį pasaulinė 
ekonominė krizė lemia prastesnes ES 
socialines ir ekonomines perspektyvas ir 
didesnius regionų išsivystymo skirtumus;
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos 
Europos darbuotojų ateičiai itin svarbus 
teisingas ir tvarus pramonės sektorius;

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui 
visoje Europoje darantį pasaulinė 
ekonominė krizė lemia prastesnes ES 
socialines ir ekonomines perspektyvas ir 
didesnius regionų išsivystymo skirtumus;
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos 
Europos darbuotojų ateičiai itin svarbus 
konkurencingas, įvairus, teisingas ir 
tvarus pramonės sektorius;
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Or. ro

Pakeitimas 18
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui 
visoje Europoje darantį pasaulinė 
ekonominė krizė lemia prastesnes ES 
socialines ir ekonomines perspektyvas ir 
didesnius regionų išsivystymo skirtumus;
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos 
Europos darbuotojų ateičiai itin svarbus 
teisingas ir tvarus pramonės sektorius;

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui 
visoje Europoje darantį pasaulinė 
ekonominė krizė lemia prastesnes ES 
socialines ir ekonomines perspektyvas ir 
didesnius regionų išsivystymo skirtumus;
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos 
Europos darbuotojų ateičiai itin svarbus 
klestintis pramonės sektorius;

Or. en

Pakeitimas 19
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui 
visoje Europoje darantį pasaulinė 
ekonominė krizė lemia prastesnes ES 
socialines ir ekonomines perspektyvas ir 
didesnius regionų išsivystymo skirtumus;
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos 
Europos darbuotojų ateičiai itin svarbus 
teisingas ir tvarus pramonės sektorius;

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui 
visoje Europoje darantį pasaulinė 
ekonominė krizė lemia prastesnes ES 
socialines ir ekonomines perspektyvas ir 
didesnius regionų išsivystymo skirtumus;
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos 
Europos darbuotojų ir darbdavių ateičiai 
itin svarbus teisingas ir tvarus pramonės 
sektorius;

Or. de
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Pakeitimas 20
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad krizės 
laikotarpiu vykstantis šešėlinės 
ekonomikos ir nedeklaruotos veiklos 
plitimas yra svarbus konkurencijos 
iškraipymo veiksnys; reikalauja, kad 
valstybių narių kompetentingos 
administracijos imtųsi būtinų kovos su 
šiuo reiškiniu priemonių;

Or. es

Pakeitimas 21
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina įgyvendinant tvarią pramonės 
politiką vadovautis nauju požiūriu, kaip 
buvo raginama ES 2020 m. strategijoje, ir 
pabrėžia, kad Komisija kartu su Europos 
Parlamentu ir Taryba turėtų parengti 
integruotą pramonės strategiją, kuri būtų 
grindžiama geresnio reglamentavimo 
strategijoje išdėstytomis nuostatomis;

5. ragina įgyvendinant tvarią pramonės 
politiką vadovautis nauju požiūriu, kaip 
buvo raginama ES 2020 m. strategijoje, ir 
pabrėžia, kad Komisija kartu su Europos 
Parlamentu ir Taryba ir reguliariai 
konsultuodamasi su pačios pramonės 
atstovais turėtų parengti integruotą 
pramonės strategiją, kuri būtų grindžiama 
geresnio reglamentavimo strategijoje 
išdėstytomis nuostatomis;

Or. en
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Pakeitimas 22
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad regionų ir vietos valdžios 
institucijos aktyviai prisideda prie 
pramonės veiklos rėmimo tiek teikdamos 
subsidijas naujoves diegiančioms 
įmonėms, tiek rengdamos mokymus 
darbuotojams ir keldamos jų 
kvalifikaciją; tvirtina, kad struktūriniai 
fondai gali prisidėti bendrai finansuodami 
šią veiklą ir mano, kad norint padėti 
įgyvendinti 2020 m. ES strategijos tikslus 
reikėtų dar labiau padidinti jų įnašą į 
regionų ir vietos pramonės politiką; 

Or. fr

Pakeitimas 23
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. yra susirūpinęs dėl to, kad įmonės 
neaktyviai naudojasi struktūrinių fondų 
lėšomis, kad galėtų finansuoti savo 
inovacinius projektus; mano, kad 
administruojančios institucijos turėtų dėti 
daugiau pastangų siekdamos geriau 
informuoti įmones apie veiksmų 
programas ir visapusiškai padėtų joms 
rengti projektus;

Or. fr
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Pakeitimas 24
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pripažįsta, kad moksliniai tyrimai ir 
naujovės bendrai aktualūs pačioms 
įvairiausioms pramonės šakoms, ir laikosi 
nuomonės, kad siekiant užtikrinti įmonių 
veiksmingumą turėtų būti įgyvendinamos 
įvairios ES sanglaudos, mokslinių tyrimų ir 
naujovių priemonės; pabrėžia būtinybę 
siekti šių priemonių sąveikos ir ragina 
padidinti šioms finansinėms priemonėms 
skirtą biudžetą;

7. pripažįsta, kad moksliniai tyrimai ir 
naujovės bendrai aktualūs pačioms 
įvairiausioms pramonės šakoms, ir laikosi 
nuomonės, kad siekiant užtikrinti įmonių 
veiksmingumą turėtų būti įgyvendinamos 
įvairios ES sanglaudos, mokslinių tyrimų ir 
naujovių priemonės; pabrėžia būtinybę 
siekti šių priemonių sąveikos;

Or. en

Pakeitimas 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad remti inovacinę veiklą 
vykdančias MVĮ reikia vykdant 
nacionaliniu ir Europos lygiu 
koordinuotą politiką ir imantis 
koordinuotų veiksmų bei griežtai laikantis 
pramonės ir ekonominių subjektų 
vystymosi reikalavimų siekiant pagerinti 
mokslinių tyrimų rezultatų ir naujovių 
diegimą ir taip vystyti ES pramonės šakų 
konkurencingumo potencialą;

Or. ro
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Pakeitimas 26
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. palankiai vertina ir remia valstybių 
narių iniciatyvas, kuriomis siekiama 
sukurti bendrą ES patentų sistemą, kurią 
naudojant būtų galima paskatinti ir 
paremti mokslininkus ir išradėjus iš visos 
ES;

Or. en

Pakeitimas 27
Francesco De Angelis

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
naujovių klausimas regionų lygmeniu 
veiksmingiausiai sprendžiamas 
dalyvaujant, pvz., universitetams, 
viešosioms mokslinių tyrimų 
organizacijoms ir įmonėms, skatinant 
bendradarbiavimą žinių perdavimo srityje 
ir regionams keičiantis geros praktikos 
pavyzdžiais; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją glaudžiai bendradarbiaujant su 
Europos investicijų banku ir pasitelkiant 
nuolatinę darbo grupę pramonės politikos 
klausimais investuoti į naujovių telkinius ir 
tinklus;

8. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
naujovių klausimas regionų lygmeniu 
veiksmingiausiai sprendžiamas 
dalyvaujant, pvz., universitetams, 
viešosioms mokslinių tyrimų 
organizacijoms ir įmonėms, skatinant 
bendradarbiavimą žinių perdavimo srityje 
ir regionams keičiantis geros praktikos 
pavyzdžiais; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją įtraukiant visas 
suinteresuotąsias šalis ir glaudžiai 
bendradarbiaujant su Europos investicijų 
banku ir pasitelkiant nuolatinę darbo grupę 
pramonės politikos klausimais investuoti į 
naujovių telkinius ir tinklus;

Or. en



AM\838779LT.doc 17/31 PE452.702v01-00

LT

Pakeitimas 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
naujovių klausimas regionų lygmeniu 
veiksmingiausiai sprendžiamas 
dalyvaujant, pvz., universitetams, 
viešosioms mokslinių tyrimų
organizacijoms ir įmonėms, skatinant 
bendradarbiavimą žinių perdavimo srityje 
ir regionams keičiantis geros praktikos 
pavyzdžiais; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją glaudžiai bendradarbiaujant su 
Europos investicijų banku ir pasitelkiant 
nuolatinę darbo grupę pramonės politikos 
klausimais investuoti į naujovių telkinius ir 
tinklus;

8. pabrėžia, kad regionų lygmuo 
tinkamiausias norint spręsti mokslinių 
tyrimų ir naujovių klausimus, kadangi 
universitetai, viešosios mokslinių tyrimų
organizacijos ir įmonės įsikūrę netoliese, 
skatinant bendradarbiavimą žinių 
perdavimo srityje ir regionams keičiantis 
geros praktikos pavyzdžiais;
atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją 
glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
investicijų banku ir pasitelkiant nuolatinę 
darbo grupę pramonės politikos klausimais 
investuoti į naujovių telkinius ir tinklus;

Or. fr

Pakeitimas 29
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
naujovių klausimas regionų lygmeniu
veiksmingiausiai sprendžiamas 
dalyvaujant, pvz., universitetams, 
viešosioms mokslinių tyrimų 
organizacijoms ir įmonėms, skatinant 
bendradarbiavimą žinių perdavimo srityje 
ir regionams keičiantis geros praktikos 
pavyzdžiais; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją glaudžiai bendradarbiaujant su 
Europos investicijų banku ir pasitelkiant 
nuolatinę darbo grupę pramonės politikos 
klausimais investuoti į naujovių telkinius ir 

8. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
naujovių klausimas regionų lygmeniu 
veiksmingiausiai sprendžiamas 
dalyvaujant, pvz., universitetams, 
viešosioms mokslinių tyrimų 
organizacijoms ir įmonėms, skatinant 
bendradarbiavimą žinių perdavimo srityje 
ir regionams keičiantis geros praktikos 
pavyzdžiais; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją glaudžiai bendradarbiaujant su 
Europos investicijų banku ir pasitelkiant 
nuolatinę darbo grupę pramonės politikos 
klausimais investuoti į mažus ir vidutinius 
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tinklus; naujovių telkinius ir tinklus;

Or. fr

Pakeitimas 30
Hermann Winkler

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. taigi ragina tinkamai išnaudoti ir 
praturtinti regionuose sukauptą mokslinę 
ir technologinę kompetenciją, ypač 
pagrindinių technologijų srities 
kompetenciją, ir dar aktyviau skatinti 
vykdyti konkurencingumo skatinimo 
centrų politiką;

Or. de

Pakeitimas 31
Hermann Winkler

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primygtinai tvirtina, kad regioninės 
struktūros aktyviai dalyvauja stiprinant 
Europos pramonę; atsižvelgdamas į tai 
mano, kad siekiant padėti koordinuotai 
perduoti žinias, plėtoti mokslinius 
tyrimus, kelti kvalifikaciją ir gerinti 
infrastruktūras derėtų teikti didesnę 
finansinę paramą inovacijų skatinimo 
grupėms ir tinklams, visų pirma 
pagrindinių technologijų srityje;

Or. de
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Pakeitimas 32
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
vystymosi potencialo požiūriais regionų 
išsivystymo skirtumų didėjimas yra 
problema, kuri turi būti sprendžiama ne tik 
vadovaujantis sanglaudos politikos 
siekiais, bet ir įgyvendinant mokslinių 
tyrimų bei naujovių politiką;

9. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
vystymosi potencialo požiūriais regionų 
išsivystymo skirtumų didėjimas yra 
problema, kuri turi būti sprendžiama ne tik 
vadovaujantis sanglaudos politikos 
siekiais, bet ir įgyvendinant mokslinių 
tyrimų bei naujovių politiką; be to, 
pabrėžia, kad yra pavojus, jog regionų ir 
valstybių narių mokslinių tyrimų ir 
vystymosi potencialo skirtumai didės, jei 
nebus tinkamai naudojamos įvairios 
valstybių narių universitetų sistemos; taigi 
siūlo ES aukštojo mokslo politikoje 
pradėti taikyti kilmės šalies principą ir 
stebėti, kad jo būtų griežtai laikomasi;

Or. de

Pakeitimas 33
Francesco De Angelis

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
vystymosi potencialo požiūriais regionų 
išsivystymo skirtumų didėjimas yra 
problema, kuri turi būti sprendžiama ne tik 
vadovaujantis sanglaudos politikos 
siekiais, bet ir įgyvendinant mokslinių 
tyrimų bei naujovių politiką;

9. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir 
vystymosi potencialo požiūriais regionų 
išsivystymo skirtumų didėjimas yra 
problema, kuri turi būti sprendžiama ne tik 
vadovaujantis sanglaudos politikos 
siekiais, bet ir įgyvendinant mokslinių 
tyrimų bei naujovių politiką;
atsižvelgdamas į tai, ragina, papildant 
moksliniams tyrimams skiriamas lėšas, 
surasti lėšų inovacinėms programoms 
remti siekiant palengvinti mokslinių 
tyrimų rezultatų naudojimą visuomenei 
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skirtuose komercinio pobūdžio 
produktuose;

Or. en

Pakeitimas 34
Francesco De Angelis

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad norint padidinti 
Sąjungos regionų ir pramonės 
konkurencingumą labai svarbu 
palaipsniui kurti tinkamas skaitmenines 
infrastruktūras ir diegti novatoriškas 
technologijas; mano, kad IRT sektorius 
itin svarbus didinant kitų pramonės 
sektorių našumą; tvirtina, kad 
naujoviškos ryšių infrastruktūros su 
didelės spartos perdavimo pajėgumais 
turėtų būti diegiamos pirmiausia 
nepakankamai aprūpintuose regionuose;
mano, kad tai galėtų padėti kurti 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms 
palankią aplinką, o taip pat padėti kelti 
įmonės skaitmeninio raštingumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 35
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingumo plano svarbą, 
kadangi tai priemonė skatinti ES įmones 
įgyvendinti konkurencingą pramonės 

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingo naudojimo plano 
svarbą; pabrėžia, kad taikant aplinkos 
apsaugos standartus žaliavoms, 
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strategiją: taip būtų skatinamas mūsų 
pramonės sektoriaus konkurencingumas 
kitų rinkų, pvz., JAV ir Kinijos, kurios yra 
užsibrėžusios ambicingų su ekologiška 
produkcija susijusių tikslų, atžvilgiu;
pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos 
standartus žaliavoms, pagalbinėms 
medžiagoms ir saugiam energijos tiekimui 
turėtų būti ne didinamas atstumas tarp
centrinių ir atokiausių regionų, o skatinama 
teritorinė sanglauda, ypač atsižvelgiant į 
periferinius regionus ir jų reikmes;

pagalbinėms medžiagoms ir saugiam 
energijos tiekimui turėtų būti ne didinami
centrinių ir atokiausių regionų skirtumai, o 
skatinama teritorinė sanglauda, ypač 
atsižvelgiant į periferinius regionus ir jų 
reikmes;

Or. fr

Pakeitimas 36
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingumo plano svarbą, 
kadangi tai priemonė skatinti ES įmones 
įgyvendinti konkurencingą pramonės 
strategiją: taip būtų skatinamas mūsų 
pramonės sektoriaus konkurencingumas 
kitų rinkų, pvz., JAV ir Kinijos, kurios yra 
užsibrėžusios ambicingų su ekologiška 
produkcija susijusių tikslų, atžvilgiu;
pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos 
standartus žaliavoms, pagalbinėms 
medžiagoms ir saugiam energijos tiekimui 
turėtų būti ne didinamas atstumas tarp
centrinių ir atokiausių regionų, o skatinama 
teritorinė sanglauda, ypač atsižvelgiant į 
periferinius regionus ir jų reikmes;

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingo naudojimo plano ir 
iniciatyvų, kuriomis siekiama sukurti 
integruotą ir liberalizuotą ES energijos 
rinką, svarbą, kadangi tai svarbiausios 
priemonės norint skatinti ES įmones 
įgyvendinti konkurencingą pramonės 
strategiją: taip būtų skatinamas mūsų 
pramonės sektoriaus konkurencingumas 
kitų rinkų, pvz., JAV ir Kinijos, kurios yra 
užsibrėžusios ambicingų su ekologiška 
produkcija susijusių tikslų, atžvilgiu;
pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos 
standartus žaliavoms, pagalbinėms 
medžiagoms ir saugiam energijos tiekimui 
turėtų būti ne didinami centrinių ir 
atokiausių regionų skirtumai, o skatinama 
teritorinė sanglauda, ypač atsižvelgiant į 
periferinius regionus ir jų reikmes;

Or. en
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Pakeitimas 37
Riikka Manner

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingumo plano svarbą, 
kadangi tai priemonė skatinti ES įmones 
įgyvendinti konkurencingą pramonės 
strategiją: taip būtų skatinamas mūsų 
pramonės sektoriaus konkurencingumas 
kitų rinkų, pvz., JAV ir Kinijos, kurios yra 
užsibrėžusios ambicingų su ekologiška 
produkcija susijusių tikslų, atžvilgiu;
pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos 
standartus žaliavoms, pagalbinėms 
medžiagoms ir saugiam energijos tiekimui 
turėtų būti ne didinamas atstumas tarp
centrinių ir atokiausių regionų, o skatinama 
teritorinė sanglauda, ypač atsižvelgiant į 
periferinius regionus ir jų reikmes;

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingo naudojimo plano 
svarbą, kadangi tai priemonė skatinti ES 
įmones įgyvendinti konkurencingą 
pramonės strategiją: taip būtų skatinamas 
mūsų pramonės sektoriaus 
konkurencingumas kitų rinkų, pvz., JAV ir 
Kinijos, kurios yra užsibrėžusios 
ambicingų su ekologiška produkcija 
susijusių tikslų, atžvilgiu; primena, kad 
Europos Sąjunga turėtų į tai reaguoti 
kaip į paskatą plėtoti regioninę inovacijų 
politiką ir visų pirma vykdyti tvarią 
pramonės politiką atsižvelgdama į 
regionuose sukauptą patirtį ir į regionų 
galimybes, ypač gamtinių išteklių 
požiūriu; pabrėžia, kad taikant aplinkos 
apsaugos standartus žaliavoms, 
pagalbinėms medžiagoms ir saugiam 
energijos tiekimui turėtų būti ne didinami
centrinių ir atokiausių regionų skirtumai, o 
skatinama teritorinė sanglauda, ypač 
atsižvelgiant į periferinius regionus ir jų 
reikmes;

Or. fi

Pakeitimas 38
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingumo plano svarbą, 
kadangi tai priemonė skatinti ES įmones 

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingo naudojimo plano 
svarbą, kadangi tai priemonė skatinti ES 



AM\838779LT.doc 23/31 PE452.702v01-00

LT

įgyvendinti konkurencingą pramonės 
strategiją: taip būtų skatinamas mūsų 
pramonės sektoriaus konkurencingumas 
kitų rinkų, pvz., JAV ir Kinijos, kurios yra 
užsibrėžusios ambicingų su ekologiška 
produkcija susijusių tikslų, atžvilgiu;
pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos 
standartus žaliavoms, pagalbinėms 
medžiagoms ir saugiam energijos tiekimui 
turėtų būti ne didinamas atstumas tarp
centrinių ir atokiausių regionų, o 
skatinama teritorinė sanglauda, ypač 
atsižvelgiant į periferinius regionus ir jų
reikmes;

įmones įgyvendinti konkurencingą 
pramonės strategiją: taip būtų skatinamas 
mūsų pramonės sektoriaus 
konkurencingumas kitų rinkų, pvz., JAV ir 
Kinijos, kurios yra užsibrėžusios 
ambicingų su ekologiška produkcija 
susijusių tikslų, atžvilgiu; pabrėžia, kad 
taikant aplinkos apsaugos standartus 
žaliavoms, pagalbinėms medžiagoms ir 
saugiam energijos tiekimui turėtų būti ne 
didinami centrinių ir periferinių regionų 
skirtumai, o skatinama ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, ypač 
atsižvelgiant į pastarųjų regionų reikmes;

Or. it

Pakeitimas 39
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingumo plano svarbą, 
kadangi tai priemonė skatinti ES įmones 
įgyvendinti konkurencingą pramonės 
strategiją: taip būtų skatinamas mūsų 
pramonės sektoriaus konkurencingumas 
kitų rinkų, pvz., JAV ir Kinijos, kurios yra 
užsibrėžusios ambicingų su ekologiška 
produkcija susijusių tikslų, atžvilgiu;
pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos 
standartus žaliavoms, pagalbinėms 
medžiagoms ir saugiam energijos tiekimui 
turėtų būti ne didinamas atstumas tarp
centrinių ir atokiausių regionų, o skatinama 
teritorinė sanglauda, ypač atsižvelgiant į 
periferinius regionus ir jų reikmes;

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingo naudojimo plano 
svarbą, kadangi tai priemonė skatinti ES 
įmones įgyvendinti konkurencingą 
pramonės strategiją: taip būtų skatinamas 
mūsų pramonės sektoriaus 
konkurencingumas kitų rinkų, pvz., JAV ir 
Kinijos, kurios yra užsibrėžusios 
ambicingų su ekologiška produkcija 
susijusių tikslų, atžvilgiu; pabrėžia, kad 
taikant aplinkos apsaugos standartus 
žaliavoms, pagalbinėms medžiagoms,
saugiam energijos tiekimui ir transportui 
turėtų būti ne didinami centrinių ir 
atokiausių regionų skirtumai, o skatinama 
teritorinė sanglauda, ypač atsižvelgiant į 
periferinius regionus, salas ir jų reikmes;

Or. es
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Pakeitimas 40
Alain Cadec

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingumo plano svarbą, 
kadangi tai priemonė skatinti ES įmones 
įgyvendinti konkurencingą pramonės 
strategiją: taip būtų skatinamas mūsų 
pramonės sektoriaus konkurencingumas 
kitų rinkų, pvz., JAV ir Kinijos, kurios yra 
užsibrėžusios ambicingų su ekologiška 
produkcija susijusių tikslų, atžvilgiu;
pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos 
standartus žaliavoms, pagalbinėms 
medžiagoms ir saugiam energijos tiekimui 
turėtų būti ne didinamas atstumas tarp
centrinių ir atokiausių regionų, o 
skatinama teritorinė sanglauda, ypač 
atsižvelgiant į periferinius regionus ir jų 
reikmes;

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių 
išteklių veiksmingo naudojimo plano 
svarbą, kadangi tai priemonė skatinti ES 
įmones įgyvendinti konkurencingą 
pramonės strategiją: taip būtų skatinamas 
mūsų pramonės sektoriaus 
konkurencingumas kitų rinkų, pvz., JAV ir 
Kinijos, kurios yra užsibrėžusios 
ambicingų su ekologiška produkcija 
susijusių tikslų, atžvilgiu; pabrėžia, kad 
taikant aplinkos apsaugos standartus 
žaliavoms, pagalbinėms medžiagoms ir 
saugiam energijos tiekimui turėtų būti ne 
didinami centrinių ir periferinių regionų 
skirtumai, o skatinama teritorinė 
sanglauda, ypač atsižvelgiant į atokiausius
regionus ir jų reikmes;

Or. fr

Pakeitimas 41
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad bendra įmonių aplinka 
nuolat kinta ir atsižvelgdamas į tai mano, 
kad norint plėtoti ir pritaikyti transporto, 
ryšių ir energetikos sričių infrastruktūras 
ir paslaugas ir pasirengti spręsti 
dabartines ir ateities problemas reikia 
atitinkamų investicijų;

Or. ro
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Pakeitimas 42
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. atkreipia dėmesį į tai, kad vykstant 
globalizacijai Europos Sąjungos 
atokiausių ir salų regionų padėtis tampa 
itin pažeidžiama ir šiuose regionuose 
ypatingai jaučiamos globalizacijos 
pasekmės, dėl kurių silpnėja šių regionų 
teritorinė sanglauda ir jų vystymasis; taigi 
reikalauja nepalankioje padėtyje 
esančiuose regionuose vykdyti pramonės 
politiką, skatinančią vystyti didžiausias 
galimybes teikiančius sektorius, 
pavyzdžiui, turizmą, atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimą ir jūrų ir 
žemės ūkio sričių mokslinius tyrimus ir 
inovacijas; be to, reikalauja atsižvelgiant į 
šiems regionams daromą didesnį 
globalizacijos problemų poveikį imtis 
priemonių siekiant tinkamai atsižvelgti į 
regionų ypatybes, kad būtų išsaugotas jų 
ekonominis tvarumas ir skatinamas 
konkurencingumas ir ekonominė, 
socialinė bei teritorinė sanglauda;

Or. pt

Pagrindimas

Atokiausiems regionams dėl jų struktūrinės ekonominės ir socialinės padėties ir dėl jų 
gamtinių ir geografinių apribojimų globalizacija daro didžiausią poveikį, taigi reikia skirti 
ypatingą dėmesį norint spręsti jiems kylančias problemas ir pasinaudoti jų galimybėmis.

Pakeitimas 43
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
11 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, kad rengiant integruotą ES 
pramonės įmonių strategiją didžiausias 
dėmesys turėtų būti skirtas siekiui įveikti 
problemas, susijusias su įgūdžių trūkumais, 
kurie neigiamai veikia MVĮ ir pramonę;
šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina 
koordinuoti iniciatyvas, skirtas mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos
dalykų dėstymui visais lygmenimis gerinti
ir papildomoms suderintoms specialioms 
aukštesnėms kvalifikacijoms skatinti;
ragina valstybes nares įtraukti į universitetų 
programas ir kitus aukštojo mokslo kursus 
su verslumu siejamą profesinį parengimą;
pabrėžia būtinybę persvarstyti Europos 
socialinio fondo veiklą atsižvelgiant į 
įgūdžių reikalavimus, kurie buvo 
persvarstyti atsižvelgiant į pramonės 
sektoriaus reikmes;

11. pažymi, kad rengiant integruotą ES 
pramonės įmonių strategiją didžiausias 
dėmesys turėtų būti skirtas siekiui įveikti 
problemas, susijusias su įgūdžių trūkumais;
šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina 
koordinuoti iniciatyvas, skirtas su 
atsinaujinančių energijos šaltinių, 
energijos naudojimo efektyvumo 
pastatuose, netaršių pramoninių procesų 
ir ekologiško transporto sritimis susijusių
mokslo ir technologijų dalykų dėstymui 
gerinti; dar kartą tvirtina, kad tokios 
investicijos padės kurti darbo vietas;
ragina valstybes nares įtraukti į universitetų 
programas ir kitus aukštojo mokslo kursus 
su verslumu siejamą profesinį parengimą;
pabrėžia būtinybę persvarstyti Europos 
socialinio fondo veiklą atsižvelgiant į 
įgūdžių reikalavimus, kurie buvo 
persvarstyti atsižvelgiant į pramonės 
sektoriaus reikmes;

Or. fr

Pakeitimas 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, kad rengiant integruotą ES 
pramonės įmonių strategiją didžiausias 
dėmesys turėtų būti skirtas siekiui įveikti 
problemas, susijusias su įgūdžių trūkumais, 
kurie neigiamai veikia MVĮ ir pramonę;
šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina 
koordinuoti iniciatyvas, skirtas mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
dalykų dėstymui visais lygmenimis gerinti 
ir papildomoms suderintoms specialioms 
aukštesnėms kvalifikacijoms skatinti;

11. pažymi, kad rengiant integruotą ES 
pramonės įmonių strategiją didžiausias 
dėmesys turėtų būti skirtas siekiui įveikti 
problemas, susijusias su įgūdžių trūkumais, 
kurie neigiamai veikia MVĮ ir pramonę;
šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina 
koordinuoti iniciatyvas, skirtas mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
dalykų dėstymui visais lygmenimis gerinti 
ir papildomoms suderintoms specialioms 
aukštesnėms kvalifikacijoms skatinti;
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ragina valstybes nares įtraukti į universitetų 
programas ir kitus aukštojo mokslo kursus 
su verslumu siejamą profesinį parengimą;
pabrėžia būtinybę persvarstyti Europos 
socialinio fondo veiklą atsižvelgiant į
įgūdžių reikalavimus, kurie buvo 
persvarstyti atsižvelgiant į pramonės 
sektoriaus reikmes;

ragina valstybes nares įtraukti į universitetų 
programas ir kitus aukštojo mokslo kursus 
su verslumu siejamą profesinį parengimą;
pabrėžia, kad Europos socialinis fondas 
turi būti pritaikomas prie besivystančių
pramonės sektoriaus reikmių;

Or. fr

Pakeitimas 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, kad rengiant integruotą ES 
pramonės įmonių strategiją didžiausias 
dėmesys turėtų būti skirtas siekiui įveikti 
problemas, susijusias su įgūdžių trūkumais, 
kurie neigiamai veikia MVĮ ir pramonę;
šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina 
koordinuoti iniciatyvas, skirtas mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
dalykų dėstymui visais lygmenimis gerinti 
ir papildomoms suderintoms specialioms 
aukštesnėms kvalifikacijoms skatinti;
ragina valstybes nares įtraukti į universitetų 
programas ir kitus aukštojo mokslo kursus 
su verslumu siejamą profesinį parengimą;
pabrėžia būtinybę persvarstyti Europos 
socialinio fondo veiklą atsižvelgiant į 
įgūdžių reikalavimus, kurie buvo 
persvarstyti atsižvelgiant į pramonės 
sektoriaus reikmes;

11. pažymi, kad rengiant integruotą ES 
pramonės įmonių strategiją didžiausias 
dėmesys turėtų būti skirtas siekiui įveikti 
problemas, susijusias su įgūdžių trūkumais, 
kurie neigiamai veikia MVĮ ir pramonę;
šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina 
koordinuoti iniciatyvas, skirtas 
informacijos skleidimui ir mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
dalykų dėstymui visais lygmenimis gerinti 
ir papildomoms suderintoms specialioms 
aukštesnėms kvalifikacijoms skatinti;
ragina valstybes nares įtraukti į universitetų 
programas ir kitus aukštojo mokslo kursus 
su verslumu siejamą profesinį parengimą;
pabrėžia būtinybę persvarstyti Europos 
socialinio fondo veiklą atsižvelgiant į 
įgūdžių reikalavimus, kurie buvo 
persvarstyti atsižvelgiant į pramonės 
sektoriaus reikmes;

Or. ro



PE452.702v01-00 28/31 AM\838779LT.doc

LT

Pakeitimas 46
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kaip svarbu, kad tokioje 
strategijoje būtų numatyta teikti pagalbą 
pramonės sektoriams, kurių esami 
pajėgumai mažės, ir kad tokia pagalba 
galės būti teikiama tik tuo atveju, jei prie 
jos prisidės regionai, kurie rems 
darbuotojų perkvalifikavimą 
finansuodami atitinkamas mokymo 
programas;

Or. fr

Pakeitimas 47
Catherine Grèze

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pabrėžia, kad, jeigu valstybės narės 
vadovautųsi prekybos politikos 
abišališkumo principu, būtų geriau 
užtikrintas tvarus ir teisingas pramonės 
sektoriaus augimas; pažymi, kad skirtingos 
prekybos taisyklės ir nuostatos neturėtų 
daryti neigiamos įtakos regionų tinklų 
sistemoms ir konkurencingiems telkiniams;

12. pabrėžia, kad, jeigu valstybės narės 
vadovautųsi prekybos politikos 
abišališkumo principu, būtų geriau 
užtikrintas tvarus ir teisingas pramonės 
sektoriaus vystymasis; pažymi, kad 
skirtingos prekybos taisyklės ir nuostatos 
neturėtų daryti neigiamos įtakos regionų 
tinklų sistemoms ir konkurencingiems 
telkiniams;

Or. fr
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Pakeitimas 48
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pabrėžia, kad, jeigu valstybės narės 
vadovautųsi prekybos politikos 
abišališkumo principu, būtų geriau 
užtikrintas tvarus ir teisingas pramonės 
sektoriaus augimas; pažymi, kad skirtingos 
prekybos taisyklės ir nuostatos neturėtų 
daryti neigiamos įtakos regionų tinklų 
sistemoms ir konkurencingiems telkiniams;

12. pabrėžia, kad, jeigu valstybės narės 
vadovautųsi prekybos politikos 
abišališkumo principu, būtų geriau 
užtikrintas tvarus ir teisingas pramonės 
sektoriaus augimas; pažymi, kad skirtingos 
prekybos taisyklės ir nuostatos, kurios 
daro ypač didelę įtaką MVĮ, neturėtų 
daryti neigiamos įtakos regionų tinklų 
sistemoms ir konkurencingiems telkiniams;

Or. es

Pakeitimas 49
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. atkreipia dėmesį į regioninius 
pramonės vystymosi skirtumus ir ragina 
įgyvendinant naują tvarią pramonės 
politiką visapusiškai į juos atsižvelgti; be 
to, ragina Komisiją vadovautis integruotu 
daugialygmeniu valdymo principu ir 
pakartoja būtinybę atsižvelgti į skirtingas 
socialines ir ekonomines trijų tipų 
(konvergencijos, pereinamojo laikotarpio 
ir konkurencingų) regionų aplinkybes, į 
kintamus kūrybinius ir inovacinius 
gebėjimus bei į verslumo dvasią.

13. atkreipia dėmesį į regioninius 
pramonės vystymosi skirtumus ir ragina 
įgyvendinant naują tvarią pramonės 
politiką visapusiškai į juos atsižvelgti; be 
to, ragina Komisiją vadovautis integruotu 
daugialygmeniu valdymo principu ir 
pakartoja būtinybę atsižvelgti į skirtingas 
socialines ir ekonomines įvairių Europos 
regionų aplinkybes, į kintamus kūrybinius 
ir inovacinius gebėjimus bei į verslumo 
dvasią.

Or. it
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Pakeitimas 50
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. pabrėžia, koks svarbus turizmo 
sektorius Europos Sąjungoje – turistų 
lankomiausioje vietoje pasaulyje – ir kai 
kuriuose regionuose, kuriuose turizmas 
yra svarbiausias ekonominės veiklos 
ramstis; remia Europos Komisijos 
parengtą strategiją, kuria siekiama 
padidinti Europos turizmo sektoriaus 
konkurencingumą numatant kokybės ir 
tvarumo didinimo ir Europos kaip 
turistams patrauklios vietos įvaizdžio 
gerinimo priemones;

Or. es

Pakeitimas 51
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. pabrėžia, kad norint vykdyti 
veiksmingą globalizacijos erai pritaikytą 
ES pramonės politiką reikia skirtinguose 
lygmenyse įgyvendinti integruotą, darnų 
ir supaprastintą valdymą, sudarant 
galimybes atsižvelgti į esamus regionų 
skirtumus ir į regionų klasifikaciją pagal 
sanglaudos politikos tikslus, taip pat į 
teikiamą atitinkamą finansinę paramą; be 
to, pabrėžia, kad konkurencinga 
pramonės politika turėtų skatinti didesnę 
įvairių fondų ir finansavimo programų 
sąveiką regioninės politikos lygmenyje.

Or. pt
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Pagrindimas

Apie veiksmingą Europos pramonės politiką galėsim kalbėti tik tuomet, kai bus sukurtas 
integruotas, darnus ir supaprastintas valdymas tikslus ir prioritetus nustatant pagal įvairių 
subjektų įvairiuose lygmenyse priimtus sprendimus ir kai bus įgyvendintas darnus programų 
finansavimas.


