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PASIŪLYMAI
Regionin÷s pl÷tros komitetas ragina atsakingą Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos
komitetą į savo pasiūlymą d÷l rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Pramon÷s politika. Konkurencingumo
gerinimas“ (COM(2011) 0642), taip pat Komisijos darbinį dokumentą d÷l
„konkurencingumo tikrinimo“;
2. pabr÷žia, kad didindamos ekonomikos augimą ir socialinę bei teritorinę sanglaudą
mažosios ir vidutin÷s įmon÷s (MVĮ) atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant įgyvendinti
strategijos „Europa 2020“ tikslus; pabr÷žia, kad ekonomikos ir fiskalin÷ kriz÷ padar÷
milžinišką poveikį daugelio MVĮ pad÷čiai ir perspektyvoms ir tod÷l joms kuo skubiau
reikia supaprastinti taisykles nacionaliniu ir Europos lygmeniu siekiant sudaryti geresnes
galimybes gauti finansavimą, ypač neseniai prad÷jusioms veikti MVĮ, jaunimo ar moterų
įsteigtas MVĮ ar MVĮ, kuriose dirba pažeidžiamos grup÷s pvz. jaunimas ir moterys;
pažymi, kad sanglaudos politika yra labai naudinga siekiant veiksmingai spręsti
klausimus, susijusius su poreikiais, į kuriuos valstyb÷s turi atkreipti d÷mesį, siekdamos
paremti technologinius pokyčius, kurių reikia norint skatinti konkurencingumą;
3. remia Komisijos siekį skatinti per÷jimą prie tvarios ekonomikos, kuri būtų mažiau
priklausoma nuo anglies, siekiant paskatinti didesnį ilgalaikį konkurencingumą; pabr÷žia
sanglaudos politikos ind÷lį šioje srityje;
4. taip pat remia Komisijos planus vystyti socialinę ekonomiką turint omenyje jos svarbų
dabartinį vaidmenį ES ekonomikai šiuo metu; atsižvelgdamas į tai, taip pat primena apie
Europos socialinio fondo ir Europos regionin÷s pl÷tros fondo ind÷lį;
5. 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;
6. ragina valstybes nares skatinti įvairių tipų MVĮ raidą ir konkurencingumą ir tenkinti jų
poreikius naudojant konkrečiai joms parengtas priemones; pabr÷žia Europos regionin÷s
pl÷tros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo ind÷lį į transporto, energetikos, aplinkos ir
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros pl÷trą ir gerinimą, taigi ir į palankios verslo aplinkos
kūrimą, investicijų skatinimą ir konkurencingumo stiprinimą; pabr÷žia, kad būtina skatinti
verslumą ir didinti MVĮ teikiamą paramą ir pripažįsta jų atliekamo vaidmens svarbą
skatinant ekonominį konkurencingumą;
7. mano, kad siekiant ilgalaikio Europos MVĮ konkurencingumo, reikalingas tvaria ir
efektyvaus išteklių naudojimo ekonomika grindžiamas požiūris, ir pripažįsta, kad reikia
padidinti paramą mokslinių tyrimų, technologin÷s pl÷tros ir inovacijų srityje; pabr÷žia
struktūrinių fondų paramos vaidmenį technologijų, organizacin÷se ir pramon÷s inovacijų
srityse; atkreipia d÷mesį į tai, kad norint skatinti MVĮ konkurencingumą ir jų ind÷lį
siekiant pažangaus augimo tikslo, būtinas programos „Horizontas 2020“ ir sanglaudos
politikos vaidmens papildomumas;
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8. pabr÷žia, kad reikia geriau koordinuoti skirtingas Europos, nacionalin÷s ir regionų
politikos ir finansavimo priemones, skirtas tiesiogiai MVĮ, ir užtikrinti didesnę jų sąveiką;
pabr÷žia, kad esamos iniciatyvos ir finansin÷s priemon÷s, skirtos MVĮ remti, tur÷tų būti
nuoseklesn÷s ir tur÷tų papildyti viena kitą; pabr÷žia, kad reikia mažinti nenuoseklumą ir
stiprinti bei skatinti MVĮ skirtas finansin÷s paramos priemones siekiant užtikrinti didesnį
išteklių sutelkimą ir koordinavimą Europos, valstybių narių ir regionų ir vietos
lygmenimis; pabr÷žia, kad, jei investicijos ir pagalba MVĮ bus taikoma regioninei
įvairovei skatinti, bus padidintas ir konkurencingumas;
9. ragina suaktyvinti dialogą su Europos investicijų banko grupe ir Europos investicijų fondu
siekiant išnagrin÷ti galimybę labai mažoms įmon÷ms, mažosioms ir vidutin÷ms įmon÷ms,
sudaryti geresnes sąlygas gauti finansavimą; ragina Europos Komisiją įtraukti paramą
valstybių narių tarpregioninių MVĮ bendrųjų įmonių steigimui į naujas teritorinio
bendradarbiavimo programas;
10. pabr÷žia, kad reik÷tų toliau pl÷sti finansų inžinerijos priemonių potencialą, siekiant
sudaryti sąlygas, atitinkamai, kokybiniams strateginiams projektams kurti bei privatiems
subjektams, ypač MVĮ, ir privačiam kapitalui dalyvauti Europos projektuose; kadangi
dabar finansų inžinerijos priemon÷mis d÷l jų sud÷tingumo per mažai naudojamasi, reikia
labai skubių diskusijų d÷l jų valdymo;
11. mano, kad MVĮ finansavimo per ERPF tikslas – skatinti konkurencingumą visuose
Europos Sąjungos regionuose tam, kad pavyktų pasiekti ekonominį, socialinį ir teritorijų
vystymąsi, atitinkantį sanglaudos politikos tikslus;
12. prašo, kad kuriant įvairias politines iniciatyvas, ypač skirtas MVĮ, būtų atsižvelgta į
regionus ir teritorijas, pasižyminčias tam tikrais geografiniais ir demografiniais teritorijos
bruožais, tokiais kaip nuošalūs regionai, salos, kalnuoti regionai, retai apgyvendinti
regionai bei regionai, paveikti ypatingų ir didelių struktūrinių pokyčių, kur geografiniai ir
struktūriniai apribojimai bei didel÷ ekonomikos kriz÷s įtaka labai trukdo
konkurencingumui ir bandymams skatinti užimtumą, sudaryti geresnes sąlygas gauti
finansavimą; be to, pabr÷žia, kaip svarbu šiuose regionuose suteikti paramą bendriesiems
veiksmams, kuriuos atlieka mokymo centrai ir įmon÷s, kad būtų pl÷tojamas verslumas;
13. ragina valstybes nares pasinaudoti elektroninio administravimo valdymo privalumais,
taikyti e. valdymo sprendimus ir dirbti siekiant įsteigti vieno langelio principu veikiančius
kontaktinius informavimo apie MVĮ galimybes gauti finansavimą centrus siekiant, kad jos
lengviau gautų finansavimą;
14. pabr÷žia, kad iš struktūrinių fondų – pasinaudojant finansin÷mis priemon÷mis ir toliau
reik÷tų finansuoti MVĮ, suteikiant kapitalą, garantijas ir paskolas ir pabr÷žia, kad reik÷tų
supaprastinti sud÷tingas administracines procedūras stengiantis išvengti atitinkamai
vadovaujančiųjų institucijų ir tarpinių įstaigų taikomų nuostatų didelių skirtumų;
15. pabr÷žia, kad struktūriniai fondai, ypač ERPF – tai svarbios priemon÷s remiant
inovatyvias MVĮ stiprinant jų konkurencingumą, ir ypač jų tarptautinimą bei pabr÷žia, kad
atitiktis reikalavimams šiuo atveju tur÷tų būti suprantama kaip įmanoma platesne prasme;
ragina regionus savo veiklos programose pasinaudoti galimyb÷mis, kurių jiems suteiks
reglamentai;
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16. pabr÷žia, kad siekiant sukurti naujų darbo vietų MVĮ būtina taikyti finansines paskatas;
17. pabr÷žia, kad, turint mintyje paramą MVĮ, veiksmingas sanglaudos politikos
įgyvendinimas labai priklauso nuo jos koncepcijos, tod÷l kuriant ir įgyvendinant kitam
programavimo laikotarpiui skirtas veiklos programas vietines ir regionines valdžios
institucijas būtina įtraukti ankstyvame etape;
18. ragina Komisiją visų pirma paaiškinti valstyb÷s paramos sistemas, ypač tas, kurios skirtos
MVĮ, veikiančioms pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas;
19. ragina valstybes nares bei regionin÷s ir vietos valdžios institucijas, kur tinkama, savo
atitinkamu lygmeniu taikyti poveikio vertinimo ir administracin÷s naštos nustatymo
priemones ir MVĮ tyrimą bei įgyvendinti 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2011/7/ES d÷l kovos su pav÷luotu mok÷jimu, atliekamu pagal
komercinius sandorius, kad būtų užtikrintas bendras politikos priemonių veiksmingumas
ir išvengta neigiamo poveikio MVĮ; pabr÷žia, kad tur÷tų būti užtikrintos didesn÷s
investicijos į finansinę pagalbą ir mokymą, siekiant didinti už programų valdymą
atsakingų nacionalinių ir regioninių valdymo institucijų paj÷gumus ir taisyklių išmanymą;
20. atkreipia d÷mesį į tai, kad pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo programomis
remiamas įvairių Europos regionų organizacijų tinklų kūrimas, jų keitimasis žiniomis ir
praktine patirtimi ir tai gal÷tų būti naudinga priemon÷ siekiant kurti naujas verslo
galimybes;
21. ragina Komisiją susilaikyti nuo MVĮ apibr÷žties dalinio keitimo, išskyrus būtinus
patikslinimus d÷l infliacijos ir kitų kintamų ekonominių veiksnių bei pereinamojo
laikotarpio priemonių siekiant pašalinti galimas augimo kliūtis, nebent tokie keitimai būtų
naudingi MVĮ;
22. mano, kad struktūriniai fondai, o ypač EMF, atlieka svarbų vaidmenį įgyjant žinių ir
įgūdžių, kuriant tinklus ir keičiantis gerosios patirties pavyzdžiais; mano, kad investicijos į
žmogiškąjį kapitalą ir bendradarbiavimo projektus labiausiai prisideda skatinant Europos
MVĮ konkurencingumą;
23. pabr÷žia įrodytą MVĮ konsultavimo svarbą siekiant tinkamai išnaudoti jų naujovių
potencialą ir paj÷gumą, taip pat patekimo į vidaus ar trečiųjų šalių rinkas klausimu, ir
remia Europos įmonių tinklą;
24. tačiau mano, kad reik÷tų labiau pasistengti siekiant informuoti MVĮ apie tai, kad tokios
paslaugos teikiamos ;
25. mano, kad Europos įmonių tinklo tarnybos tur÷tų skirti daugiau d÷mesio tikriesiems MVĮ
poreikiams, ir tod÷l mano, kad MVĮ asociacijos tur÷tų būti aktyviau įtraukiamos į tinklo
valdymą;
26. ragina Komisiją siekiant išvengti dubliavimo naujas struktūras kurti tik atlikus
finansavimo peržiūrą ir valstyb÷se nar÷se esamų konsultavimo paslaugų vertinimą, o taip
pat tinkamą jų veiksmingumo analizę bei tikrai įrodžius, kad reikia kurti naujas struktūras;
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27. pabr÷žia, kad turi būti įrodyta tokios naujos ES veiklos, palyginti su esamomis
priemon÷mis, papildoma nauda; mano, kad tokios papildomos naudos galima gauti ten,
kur pastebimas geografinis ar materialinis rinkos nepakankamumas (vadinamosios baltos
d÷m÷s), ar ten, kur būtina sustiprinti atstovavimą ES prekybos politikos interesams arba
sustiprinti pastangas renkant informaciją patekimo į rinką duomenų bazei;
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