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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Pramonės politika. Konkurencingumo 
gerinimas“ (COM(2011) 0642), taip pat Komisijos darbinį dokumentą dėl 
„konkurencingumo tikrinimo“;

2. pabrėžia, kad didindamos ekonomikos augimą ir socialinę bei teritorinę sanglaudą 
mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant įgyvendinti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus; pažymi, kad ekonomikos ir fiskalinė krizė padarė 
milžinišką poveikį daugelio MVĮ padėčiai ir perspektyvoms ir kad joms kuo skubiau 
reikia galimybių gauti finansavimą;

3. ragina Europos Vadovų Tarybą kitą programavimo laikotarpį išlaikyti tokį patį sanglaudos 
politikai skiriamą biudžetą, nes struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas yra vienos 
veiksmingiausių ES augimo užtikrinimo ir darbo vietų kūrimo priemonių, kuriomis
didinamas Europos ekonomikos konkurencingumas ir remiamos MVĮ;

4. pabrėžia, kad reikia geriau koordinuoti skirtingas Europos, nacionalinės ir regionų 
politikos priemones, skirtas tiesiogiai MVĮ, ir užtikrinti didesnę jų sąveiką; pabrėžia, kad 
esamos iniciatyvos ir finansinės priemonės, skirtos MVĮ remti, turėtų būti nuoseklesnės ir 
turėtų papildyti viena kitą; pabrėžia, kad reikia mažinti nenuoseklumą ir stiprinti MVĮ 
skirtas finansinės paramos priemones siekiant užtikrinti didesnį išteklių sutelkimą ir 
koordinavimą Europos, valstybių narių ir regionų lygmenimis;

5. pabrėžia, kad MVĮ ir toliau turėtų būti teikiamas finansavimas iš struktūrinių fondų 
pasinaudojant nuosavu kapitalu, garantijomis ir paskolomis, taip pat pabrėžia, kad reikėtų 
vengti sudėtingų administracinių procedūrų ir atitinkamai vadovaujančiųjų institucijų ir 
tarpinių įstaigų taikomų didelių nuostatų skirtumų;

6. ragina valstybes nares bei regioninės ir vietos valdžios institucijas savo atitinkamu 
lygmeniu taikyti Komisijos remiamas priemones, pvz., konkurencijos tikrinimą, 
tinkamumo patikras ir MVĮ tyrimą, kad būtų užtikrintas bendras politikos priemonių 
veiksmingumas.


