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Pakeitimas 1
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. teigiamai vertina Specialiąją Audito 
Rūmų ataskaitą Nr. 2/2012 dėl iš Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) bendrai 
finansuotų mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) skirtų finansinių 
priemonių; laikosi nuomonės, kad tokia 
audito ataskaita būtų labai vertinga ir 
2007–2013 m. teisėkūros laikotarpio 
pabaigoje, nes būtų sudarytos sąlygos 
tolesnėms išvadoms dėl iš ERPF bendrai 
finansuotų MVĮ skirtų finansinių 
priemonių veiksmingumo;

1. teigiamai vertina Specialiąją Audito 
Rūmų ataskaitą Nr. 2/2012 dėl iš Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) bendrai 
finansuotų mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) skirtų finansinių 
priemonių; laikosi nuomonės, kad tokia 
audito ataskaita būtų labai vertinga ir 
2007–2013 m. teisėkūros laikotarpio 
pabaigoje, nes būtų sudarytos sąlygos 
tolesnėms išvadoms dėl iš ERPF bendrai 
finansuotų MVĮ skirtų finansinių 
priemonių veiksmingumo; taip pat mano, 
kad parengus tokią ataskaitą šio 
programavimo laikotarpio pabaigoje būtų 
sudarytos sąlygos nekartoti padarytų 
klaidų, taip pat didinti būsimų finansų 
inžinerijos priemonių, kurios bendrai 
finansuojamos iš ERPF, veiksmingumą ir 
našumą;

Or. ro

Pakeitimas 2
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pripažįsta, kad fiskalinių suvaržymų ir 
sumažėjusių privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumų laikotarpiu MVĮ 
turėtų būti skiriama papildoma Europos 
parama, kad jos ir toliau kurtų darbo vietas, 
užtikrintų inovacijas ir augimą; pažymi, 
kad sanglaudos politika, kaip pagrindinė 

2. pripažįsta, kad fiskalinių suvaržymų ir 
sumažėjusių privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumų laikotarpiu MVĮ 
turėtų būti skiriama papildoma Europos 
parama, kad jos ir toliau kurtų darbo vietas, 
užtikrintų inovacijas ir augimą; pažymi, 
kad ypatingas dėmesys turėtų būti 
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investicijų priemonė siekiant 
konvergencijos ir tvaraus vystymosi visoje 
Europos Sąjungoje, – tai vienas iš dviejų 
pagrindinių ES paramos MVĮ kanalų; todėl 
pabrėžia, kad finansinių priemonių 
taikymas sanglaudos politikoje MVĮ 
tikslais ateityje turėtų būti stiprinamas, nes 
būtų užtikrinti apyvartiniai fondai, 
skatinama viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė ir sukurtas ES biudžeto 
didinamasis poveikis;

skiriamas MVĮ, kurios sudaro sąlygas 
tvariam vystymuisi vietos lygmeniu, kad 
būtų išvengta bet kokio jų tarpusavio 
konkurencijos iškraipymo; pažymi, kad 
sanglaudos politika, kaip pagrindinė 
investicijų priemonė siekiant 
konvergencijos ir tvaraus vystymosi visoje 
Europos Sąjungoje, – tai vienas iš dviejų 
pagrindinių ES paramos MVĮ kanalų; todėl 
pabrėžia, kad finansinių priemonių 
taikymas sanglaudos politikoje MVĮ 
tikslais ateityje turėtų būti stiprinamas, nes 
būtų užtikrinti apyvartiniai fondai, 
skatinama viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė ir sukurtas ES biudžeto 
didinamasis poveikis;

Or. fr

Pakeitimas 3
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pripažįsta, kad fiskalinių suvaržymų ir 
sumažėjusių privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumų laikotarpiu MVĮ 
turėtų būti skiriama papildoma Europos 
parama, kad jos ir toliau kurtų darbo vietas, 
užtikrintų inovacijas ir augimą; pažymi, 
kad sanglaudos politika, kaip pagrindinė 
investicijų priemonė siekiant 
konvergencijos ir tvaraus vystymosi visoje 
Europos Sąjungoje, – tai vienas iš dviejų 
pagrindinių ES paramos MVĮ kanalų; todėl 
pabrėžia, kad finansinių priemonių 
taikymas sanglaudos politikoje MVĮ 
tikslais ateityje turėtų būti stiprinamas, nes 
būtų užtikrinti apyvartiniai fondai, 
skatinama viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė ir sukurtas ES biudžeto 
didinamasis poveikis;

2. pripažįsta, kad fiskalinių suvaržymų ir 
sumažėjusių privačiojo sektoriaus 
skolinimo pajėgumų laikotarpiu MVĮ, ypač 
labai mažoms įmonėms, buvo padarytas 
didžiausias poveikis, ir todėl joms turėtų 
būti skiriama papildoma Europos parama, 
kad jos ir toliau kurtų darbo vietas, 
užtikrintų inovacijas ir augimą; pažymi, 
kad sanglaudos politika, kaip pagrindinė 
investicijų priemonė siekiant 
konvergencijos ir tvaraus vystymosi visoje 
Europos Sąjungoje, – tai vienas iš dviejų 
pagrindinių ES paramos MVĮ kanalų; todėl 
pabrėžia, kad finansinių priemonių 
taikymas sanglaudos politikoje MVĮ 
tikslais ateityje turėtų būti stiprinamas, nes 
būtų užtikrinti apyvartiniai fondai, 
skatinama viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė ir sukurtas ES biudžeto 
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didinamasis poveikis;

Or. ro

Pakeitimas 4
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad dėl ribotų galimybių 
gauti finansavimą sumažėjo naujai 
įsteigtų įmonių skaičius ir kad iš ERPF 
bendrai finansuojamos finansinės 
priemonės atlieka vis svarbesnį vaidmenį 
siekiant skatinti verslumą;

Or. ro

Pakeitimas 5
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pripažįsta, kad Audito Rūmų atliktame 
audite patikrinta imtis projektų, susijusių 
su finansinėmis priemonėmis, kurios buvo 
bendrai finansuojamos iš ERPF 2000–
2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiais, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 
dėl riboto tikrintų projektų ir susijusių 
valstybės narių skaičiaus turbūt nebus 
gauta visapusiška informacija, kaip 
panaudojamos ERPF lėšos visoje ES;

3. pripažįsta, kad Audito Rūmų atliktame 
audite patikrinta imtis projektų, susijusių 
su finansinėmis priemonėmis, kurios buvo 
bendrai finansuojamos iš ERPF 2000–
2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiais, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 
dėl riboto tikrintų projektų ir susijusių 
valstybės narių skaičiaus turbūt nebus 
gauta visapusiška informacija, kaip 
panaudojamos ERPF lėšos visoje ES;
laikosi nuomonės, kad rengiant 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio audito 
ataskaitą reikėtų atsižvelgti į specialiai 
MVĮ atokiausiuose regionuose skiriamą 
finansinę paramą, kad būtų užtikrintas 
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visapusiškas šių lėšų panaudojimo 
Sąjungoje vertinimas;

Or. fr

Pakeitimas 6
Jean-Jacob Bicep

Nuomonės projektas
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pritaria Audito Rūmų raginimui 
numatant finansines priemones nustatyti 
aiškesnę sverto sąvokos apibrėžtį; tačiau 
pabrėžia, kad, atsižvelgus į spaudimą 
užtikrinti didesnį sverto poveikį, svarbu 
priminti, jog finansinėmis priemonėmis 
sanglaudos politikoje apskritai 
finansuojami projektai mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir ekonominių 
sunkumų patiriančiuose regionuose 
siekiant gerinti rinkos nepakankamumo ir 
nepakankamų investicijų padėtį, taigi 
taikant sanglaudos politikos finansines 
priemones ne tik atsižvelgiama į 
trumpalaikį pelną, bet ir į didelę socialinę 
ir ekonominę naudą; atkreipia dėmesį į 
daugiapakopį valdymą ir pasidalijamąjį 
valdymą kaip į pagrindines sanglaudos 
politikos koncepcijas rengiant ir 
įgyvendinant programas, kurios sudaro 
sąlygas regioninėms ir nacionalinėms 
valdžios institucijoms dalyvauti planuojant 
ir įgyvendinant programas; todėl pabrėžia, 
kad teisinėje sistemoje turėtų būti išlaikytas 
tam tikro lygio lankstumas, taip pat turint 
mintyje sverto poveikio apibrėžtis ir 
reikalavimus;

7. pritaria Audito Rūmų raginimui 
numatant finansines priemones nustatyti 
aiškesnę sverto sąvokos apibrėžtį; tačiau 
pabrėžia, kad, atsižvelgus į spaudimą 
užtikrinti didesnį sverto poveikį, svarbu 
priminti, jog finansinėmis priemonėmis 
sanglaudos politikoje apskritai 
finansuojami projektai mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir ekonominių 
sunkumų patiriančiuose regionuose 
siekiant gerinti rinkos nepakankamumo ir 
nepakankamų investicijų padėtį, taigi 
taikant sanglaudos politikos finansines 
priemones ne tik atsižvelgiama į 
trumpalaikį pelną, bet ir į didelę socialinę 
ir ekonominę naudą, ypač regioniniu 
lygmeniu; atkreipia dėmesį į daugiapakopį 
valdymą ir pasidalijamąjį valdymą kaip į 
pagrindines sanglaudos politikos 
koncepcijas rengiant ir įgyvendinant 
programas, kurios sudaro sąlygas 
regioninėms ir nacionalinėms valdžios 
institucijoms dalyvauti planuojant ir 
įgyvendinant programas; todėl pabrėžia, 
kad teisinėje sistemoje turėtų būti išlaikytas 
tam tikro lygio lankstumas, taip pat turint 
mintyje sverto poveikio apibrėžtis ir 
reikalavimus;

Or. fr


