
AM\1209858LT.docx PE655.633v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2020/2131(INI)

4.9.2020

PAKEITIMAI
1 - 140
Nuomonės projektas
Atidzhe Alieva-Veli
(PE653.907v01-00)

Nauja Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta strategija
(2020/2131(INI))



PE655.633v01-00 2/79 AM\1209858LT.docx

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1209858LT.docx 3/79 PE655.633v01-00

LT

Pakeitimas 1
Anne Sander

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ) yra apibrėžtos ES 
rekomendacijoje 2003/36;

Or. en

Pakeitimas 2
Anne Sander

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi 99 proc. Europos įmonių 
yra MVĮ; kadangi joms tenka 50 proc. 
BVP ir jose dirba apie 100 mln. žmonių, o 
tai sudaro du trečdalius visų privačiojo 
sektoriaus darbo vietų, taigi jos yra 
Europos ekonomikos pagrindas ir atlieka 
itin svarbų vaidmenį didinant teritorijų 
patrauklumą ir kuriant nustatytas 
strategines pramonės ekosistemas;

Or. en

Pakeitimas 3
Anne Sander

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi, nepaisant ES ir jos 
valstybių narių paramos, Europos MVĮ 
susiduria su didžiuliu investicijų stygiumi, 
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siekiančiu 20–35 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 4
Anne Sander

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dėl COVID-19 krizės MVĮ 
susiduria su didžiuliais iššūkiais ir 
daugeliui iš jų kyla bankroto rizika;

Or. en

Pakeitimas 5
Anne Sander

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi Komisija pateikė 
įsipareigojimus, susijusius su 2020 m. 
kovo mėn. jos paskelbta mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirta strategija;

Or. en

Pakeitimas 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
F konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

F. kadangi mažosios ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) yra ES ekonomikos 
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pagrindas; kadangi MVĮ dirba apie 
100 mln. žmonių ir jos sudaro daugiau 
kaip pusę Europos BVP;

Or. en

Pakeitimas 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
G konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

G. kadangi MVĮ sukuria dvi iš trijų 
darbo vietų, suteikia mokymosi galimybių 
visuose regionuose ir sektoriuose, taip pat 
ir žemos kvalifikacijos darbuotojams, ir 
remia visuomenės gerovę, be kita ko, 
atokiose ir kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
H konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

H. kadangi sudėtingos 
administracinės ir teisinės procedūros yra 
didelė kliūtis MVĮ siekiant, kad jų verslas 
tausiau naudotų išteklius;

Or. en

Pakeitimas 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
I konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

I. kadangi daugiau kaip 70 proc. 
įmonių nurodo, kad negalėdamos 
pritraukti talentų jos patiria kliūčių 
naujoms investicijoms ES10 šalyse1a; 
kadangi kvalifikuotų darbuotojų ir 
patyrusių vadovų trūkumas tapo 
didžiausia problema, su kuria MVĮ 
susiduria ES jau keletą metų1b; kadangi 
įgūdžių trūkumas ypač didelis 
skaitmeninimo ir naujų technologijų 
srityje, nes 35 proc. darbo jėgos turi 
menkus skaitmeninius įgūdžius arba jų 
visai neturi;
__________________
1a 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1b 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462

Or. en

Pakeitimas 10
France Jamet

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą 

1. pabrėžia didžiulę MVĮ svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad valstybės narės turi taikyti 
tinkamą mokesčių politiką. Taip pat 
pabrėžia, kad tam, kad ekonomika 
atsigautų, reikia nustoti vykdyti politiką, 
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diegti inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių 
ir klimatui poveikio nedarančių 
sprendimų, užtikrinant sėkmingą Europos 
žaliojo kurso ir su juo susijusios teisingos 
pertvarkos įgyvendinimą;

kuria skatinama nesąžininga 
konkurencija ir dempingas ES ir kurios 
pirmosios aukos yra MVĮ.

Or. fr

Pakeitimas 11
Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių 
ir klimatui poveikio nedarančių 
sprendimų, užtikrinant sėkmingą Europos 
žaliojo kurso ir su juo susijusios teisingos 
pertvarkos įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia finansavimo siekiant 
užpildyti dabartinį investicijų trūkumą ir 
sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti inovacijas 
ir pereiti prie tvaresnių ilgalaikių 
sprendimų; 

Or. it

Pakeitimas 12
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo 
kurso ir su juo susijusios teisingos 
pertvarkos įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia finansavimo siekiant 
užpildyti dabartinį investicijų trūkumą ir 
sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti inovacijas 
ir pereiti prie efektyviai išteklius 
naudojančių ir ilgalaikių veiksmingų 
sprendimų;

Or. en

Pakeitimas 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
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inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo 
kurso ir su juo susijusios teisingos 
pertvarkos įgyvendinimą;

inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
taip prisidedant prie Europos socialinių 
teisių ramsčio (ESTR) principų ir tikslų, 
taip pat Europos žaliojo kurso ir su juo 
susijusios teisingos pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 14
Anne Sander

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai 
susirūpinęs dėl didėjančio nedarbo lygio 
ES ir rizikos, kad dėl COVID-19 krizės 
milijonai žmonių neteks darbo; pripažįsta, 
kad šiuo metu MVĮ susiduria su didelėmis 
likvidumo problemomis, ir, atsižvelgdamas 
į tai, pabrėžia, kad reikia tvaraus 
finansavimo siekiant užpildyti dabartinį 
investicijų trūkumą ir sustiprinti MVĮ 
gebėjimą diegti inovacijas ir pereiti prie 
tvaresnių, efektyviai išteklius naudojančių, 
žiedinių ir klimatui poveikio nedarančių 
sprendimų, užtikrinant sėkmingą Europos 
žaliojo kurso ir su juo susijusios teisingos 
pertvarkos įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukios bei atsparios darbo rinkos 
kūrimui, skatinant investicijas, 
konkurencingumą ir tvarų augimą; yra 
labai susirūpinęs dėl didėjančio nedarbo 
lygio ES ir rizikos, kad dėl COVID-19 
krizės milijonai žmonių neteks darbo, taip 
pat dėl didelių sunkumų, su kuriais dėl 
šios krizės susiduria MVĮ; pripažįsta, kad 
šiuo metu MVĮ susiduria su didelėmis 
likvidumo problemomis, ir, atsižvelgdamas 
į tai, pabrėžia, kad būtinai reikia sudaryti 
palankesnes sąlygas gauti finansavimą ir 
imtis trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių 
siekiant padėti MVĮ atsigauti; pabrėžia, 
kad tai turėtų sudaryti sąlygas tvariam 
finansavimui siekiant užpildyti dabartinį 
investicijų trūkumą ir sustiprinti MVĮ 
gebėjimą diegti inovacijas ir pereiti prie 
tvaresnių, efektyviai išteklius naudojančių, 
žiedinių ir klimatui poveikio nedarančių 
sprendimų, užtikrinant sėkmingą Europos 
žaliojo kurso ir su juo susijusios teisingos 
pertvarkos įgyvendinimą; pabrėžia, kad 
MVĮ pertvarkymas į tvarias ir 
skaitmenines įmones reikalauja ypatingo 
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politinio dėmesio ir papildomų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, visų pirma socialinei 
inovacijai, darbo vietų kūrimui ir įtraukiai 
darbo rinkai; yra labai susirūpinęs dėl 
didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, kad 
dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad svarbu imtis didelės apimties 
ir koordinuotų veiksmų siekiant stiprinti 
Europos pramonės bazę, skatinti 
ekonomiką ir remti užimtumą; taip pat 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, tausiau 
išteklius naudojančių, žiedinių ir klimatui 
poveikio nedarančių sprendimų, užtikrinant 
sėkmingą Europos žaliojo kurso ir su juo 
susijusios teisingos pertvarkos, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje, įgyvendinimą; 
be to, mano, kad žiedinės ekonomikos 
plėtojimas MVĮ suteikia galimybių, nes 
kuriamos naujų darbo vietos, naujos 
rinkos ir didėja įmonių efektyvumas;

Or. fr

Pakeitimas 16
José Manuel Fernandes



AM\1209858LT.docx 11/79 PE655.633v01-00

LT

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, konkurencingumui, 
verslumui, darbo vietų kūrimui ir įtraukiai 
darbo rinkai; yra labai susirūpinęs dėl 
didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, kad 
dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia skubaus ir tvaraus 
finansavimo siekiant užpildyti dabartinį 
investicijų trūkumą ir sustiprinti MVĮ 
gebėjimą diegti inovacijas ir pereiti prie 
skaitmeninimo bei prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą skaitmeninės 
darbotvarkės, Europos žaliojo kurso ir su 
juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

Or. pt

Pakeitimas 17
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai 
žmonių, ypač priklausančių 
pažeidžiamiausioms socialinėms 
kategorijoms, neteks darbo; pripažįsta, kad 
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pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

šiuo metu MVĮ susiduria su didelėmis 
likvidumo arba augimo problemomis, ir, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia 
tvaraus ir tikslingo finansavimo siekiant 
užpildyti dabartinį investicijų trūkumą ir 
sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti inovacijas 
ir pereiti prie tvaresnių, efektyviai išteklius 
naudojančių, žiedinių ir klimatui poveikio 
nedarančių sprendimų, užtikrinant 
sėkmingą Europos žaliojo kurso ir su juo 
susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

Or. el

Pakeitimas 18
Dragoș Pîslaru

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ), įskaitant šeimos 
verslo įmones, svarbą inovacijoms, darbo 
vietų kūrimui ir įtraukiai darbo rinkai; yra 
labai susirūpinęs dėl didėjančio nedarbo 
lygio ES ir rizikos, kad dėl COVID-19 
krizės milijonai žmonių neteks darbo; 
pripažįsta, kad šiuo metu MVĮ susiduria su 
didelėmis likvidumo problemomis, ir, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia 
tvaraus finansavimo siekiant užpildyti 
dabartinį investicijų trūkumą ir sustiprinti 
MVĮ gebėjimą diegti inovacijas ir pereiti 
prie tvaresnių, efektyviai išteklius 
naudojančių, žiedinių ir klimatui poveikio 
nedarančių sprendimų, užtikrinant 
sėkmingą Europos žaliojo kurso ir su juo 
susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimas 19
Romana Tomc

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai Europos Sąjungoje; 
yra labai susirūpinęs dėl didėjančio 
nedarbo lygio ES ir rizikos, kad dėl 
COVID-19 krizės milijonai žmonių neteks 
darbo; pripažįsta, kad šiuo metu MVĮ 
susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

Or. sl

Pakeitimas 20
Krzysztof Hetman

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
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pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ atsparumą ir 
gebėjimą diegti inovacijas ir pereiti prie 
tvaresnių, efektyviai išteklius naudojančių, 
žiedinių ir klimatui poveikio nedarančių 
sprendimų, užtikrinant sėkmingą Europos 
žaliojo kurso ir su juo susijusios teisingos 
pertvarkos įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 21
Jeroen Lenaers

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai tarpvalstybinei darbo rinkai; yra 
labai susirūpinęs dėl didėjančio nedarbo 
lygio ES ir rizikos, kad dėl COVID-19 
krizės milijonai žmonių neteks darbo; 
pripažįsta, kad šiuo metu MVĮ susiduria su 
didelėmis likvidumo problemomis, ir, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia 
tvaraus finansavimo siekiant užpildyti 
dabartinį investicijų trūkumą ir sustiprinti 
MVĮ gebėjimą diegti inovacijas ir pereiti 
prie tvaresnių, efektyviai išteklius 
naudojančių, žiedinių ir klimatui poveikio 
nedarančių sprendimų, užtikrinant 
sėkmingą Europos žaliojo kurso ir su juo 
susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Leila Chaibi
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą; pabrėžia, kad pagal 
Europos žaliąjį kursą MVĮ yra laikomos 
pagrindinėmis partnerėmis, į kurias reikia 
dėti dideles investicijas, siekiant remti, 
pavyzdžiui, projektus, susijusius su 
vandens tiekimo ir valymo tinklo 
priežiūra; primena, kad kartu su tvariu 
finansavimu turi būti taikomos socialinės 
garantijos, visų pirma susijusios su 
darbuotojų apsauga, tinkamų darbo 
sąlygų užtikrinimu ir vienodu darbo 
užmokesčiu už vienodą darbą;

Or. fr

Pakeitimas 23
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
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inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą;

inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
įgyvendinimą; pripažįsta, kad svarbu teikti 
pirmenybę pasiūlymams, kurie bus 
naudingiausi MVĮ, jei norime išnaudoti 
visą ES bendrosios rinkos potencialą;

Or. en

Pakeitimas 24
Petra De Sutter

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 

1. pabrėžia didžiulę mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) svarbą 
inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir 
įtraukiai darbo rinkai; yra labai susirūpinęs 
dėl didėjančio nedarbo lygio ES ir rizikos, 
kad dėl COVID-19 krizės milijonai žmonių 
neteks darbo; pripažįsta, kad šiuo metu 
MVĮ susiduria su didelėmis likvidumo 
problemomis, ir, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia tvaraus finansavimo 
siekiant užpildyti dabartinį investicijų 
trūkumą ir sustiprinti MVĮ gebėjimą diegti 
inovacijas ir pereiti prie tvaresnių, 
efektyviai išteklius naudojančių, žiedinių ir 
klimatui poveikio nedarančių sprendimų, 
užtikrinant sėkmingą Europos žaliojo kurso 
ir su juo susijusios teisingos pertvarkos 
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įgyvendinimą; įgyvendinimą; ragina valstybes nares 
gerinti prieigą prie mažesnės apimties 
kreditų;

Or. en

Pakeitimas 25
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad nauja Europos MVĮ 
skirta strategija turėtų būti grindžiama 
darbo vietų ir darbuotojų apsauga ir kad 
ja turėtų būti užtikrinamos tiek tinkamos 
darbo sąlygos, tiek aukšto lygio socialinė 
apsauga; mano, kad pagal tokią strategiją 
turėtų būti remiamos įmonės, kurios 
užtikrina darbuotojų ir aplinkos teises; 
pabrėžia, kad būtina persvarstyti viešųjų 
pirkimų taisykles, kad pirmenybė būtų 
teikiama įmonėms, kurios užtikrina šias 
teises; ragina skubiai pradėti taikyti 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą, kad būtų sudaromos 
geresnės sąlygos ekosistemas 
tausojančioms įmonėms ir remiamas 
vietos darbo vietų kūrimas;

Or. fr

Pakeitimas 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina tai, kad neseniai 
buvo iš dalies pakeista laikinoji valstybės 
pagalbos sistema, sudaranti sąlygas 
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valstybėms narėms teikti viešąją paramą 
visoms labai mažoms ir mažosioms 
įmonėms; vis dėlto reiškia susirūpinimą 
dėl netolygaus valstybės pagalbos 
paskirstymo ir nevienodų valstybių narių 
galimybių naudotis likvidumu ir 
fiskalinėmis galimybėmis, nes dėl to gali 
būti sutrikdyta bendroji rinka ir atsirasti 
nelygybė, susijusi su gebėjimu išsaugoti 
darbo vietas šalies viduje;

Or. en

Pakeitimas 27
Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad labai svarbu peržiūrėti 
kovos su klimato kaita tikslus, pvz., 
Europos žaliojo kurso įgyvendinimą, nes 
MVĮ labai nukentėjo nuo COVID-19 
krizės ir negali įvykdyti esminių sąlygų, 
turinčių įtakos galimybei nedelsiant gauti 
finansavimą;

Or. it

Pakeitimas 28
France Jamet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 

2. mano, kad svarbu remti MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekti 
užtikrinti Europos valstybių pramonės 
nepriklausomybę;
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daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos;

Or. fr

Pakeitimas 29
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos;

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės strateginę 
autonomiją ir pasaulinę lyderystę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos;

Or. en

Pakeitimas 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos;

2. mano, kad reikėtų visapusiškai 
išnaudoti ES atkūrimo priemones ir 
atitinkamos daugiametės finansinės 
programos (DFP) programas, kurios 
papildytų nacionalines schemas, kuriomis 
būtų remiamos MVĮ, ypač priklausančios 
labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiems 
sektoriams, išsaugomos darbo vietos, 
pajamos ir kompetencija ir siekiama 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
visų pirma sugrąžinant strateginę 
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pramonės veiklą; taip pat primena, kad 
šiomis priemonėmis turi būti prisidedama 
prie darnaus vystymosi tikslų, Europos 
socialinių teisių ramsčio principų ir 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo;

Or. fr

Pakeitimas 31
Jeroen Lenaers

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos;

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir MVĮ, 
veikiančias pasienio regionuose, kuriuos 
labai paveikė valstybių narių sienų 
uždarymas, siekiant užtikrinti ES 
pramonės nepriklausomybę, nacionalines 
schemas turėtų papildyti ES atkūrimo 
priemonės ir atitinkamos daugiametės 
finansinės programos (DFP) programos;

Or. en

Pakeitimas 32
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams ir regionams, ir 
siekiant užtikrinti ES pramonės 
nepriklausomybę, nacionalines schemas 
turėtų papildyti ES atkūrimo priemonės ir 
atitinkamos daugiametės finansinės 
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programos; programos (DFP) programos;

Or. pt

Pakeitimas 33
Radan Kanev

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos;

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę ir 
inovacijas bei lyderystę technologijų 
srityje, nacionalines schemas turėtų 
papildyti ES atkūrimo priemonės ir 
atitinkamos daugiametės finansinės 
programos (DFP) programos;

Or. en

Pakeitimas 34
Anne Sander

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos;

2. pabrėžia, kad MVĮ 
konkurencingumui ir vystymuisi itin 
svarbioms programoms, įtrauktoms į kitą 
daugiametę finansinę programą (DFP), 
turėtų būti užtikrintas reikiamas 
finansavimo lygis; mano, kad remiant 
MVĮ, ypač priklausančias labiausiai nuo 
pandemijos nukentėjusiems sektoriams, ir 
siekiant užtikrinti ES pramonės 
nepriklausomybę, nacionalines schemas 
turėtų papildyti ES atkūrimo priemonės ir 
atitinkamos DFP programos;
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Or. en

Pakeitimas 35
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos;

2. mano, kad remiant MVĮ, ypač 
priklausančias labiausiai nuo pandemijos 
nukentėjusiems sektoriams, ir siekiant 
užtikrinti ES pramonės nepriklausomybę, 
nacionalines schemas turėtų papildyti ES 
atkūrimo priemonės ir atitinkamos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
programos; ragina įmones, kurios gauna 
Europos Sąjungos pagalbą, valstybės 
pagalbą ar bet kokios kitos formos 
finansinę paramą iš valstybių narių ar 
Europos Sąjungos, įsipareigoti neatleisti 
savo darbuotojų, nemažinti darbo 
užmokesčio ir pratęsti savo darbuotojų 
darbo sutartis bent laikotarpiu, kuriuo jos 
gauna tokią pagalbą; ragina MVĮ 
nustatyti didžiausią 10 proc. mažų 
garantijų darbo sutarčių kvotą ir o 
didelėms įmonėms – didžiausią 5 proc. 
mažų garantijų darbo sutarčių kvotą; 
ragina įmones įsipareigoti trumpuoju 
laikotarpiu užtikrinti vienodą moterų ir 
vyrų darbo užmokestį;

Or. fr

Pakeitimas 36
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad COVID-19 krizė taip 
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pat labai paveikė labai mažas įmones ir 
savarankiškai dirbančius asmenis; 
pabrėžia, kad MVĮ, labai mažoms 
įmonėms ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims dažnai sunku pasinaudoti 
valstybių narių taikomomis paramos 
priemonėmis, ypač sutrumpinto darbo 
laiko priemonėmis, kurios yra labai 
svarbios darbo vietų išsaugojimui; 
pabrėžia, kad būtina ilgainiui išlaikyti 
valstybės pagalbą ir padidinti leidžiamą 
jos sumą iki 400 000 eurų sunkumų 
patiriančioms įmonėms remti ir darbo 
vietoms išsaugoti.

Or. fr

Pakeitimas 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi itin svarbų ES vaidmenį 
apsaugant MVĮ, vykdančias 
tarpvalstybinę veiklą arba įdarbinančias 
tarpvalstybinius, sezoninius ar pasienio 
darbuotojus, ir ragina užtikrinti, kad 
įmonėms ir darbdaviams būtų prieinama 
aiški ir skaidri informacija apie taisykles 
ir teises, kuriomis turi naudotis šie 
darbuotojai, be kita ko, per vieno langelio 
principu veikiančius interneto portalus;

Or. en

Pakeitimas 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina parengti Europos 
horizontaliąją MVĮ atsigavimo strategiją 
siekiant jas remti mažinant biurokratiją, 
gerinant galimybes gauti finansavimą ir 
skatinant investicijas į strategines vertės 
grandines, startuolius ir labai mažas MVĮ, 
laikantis Europos žaliojo kurso;

Or. en

Pakeitimas 39
France Jamet

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
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pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; 
pabrėžia, kad reikia greitai ir darniai 
susitarti dėl reglamentų (EB) 
Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009 dėl 
socialinės apsaugos koordinavimo, kurie 
yra itin svarbūs siekiant užtikrinti darbo 
jėgos judumą ir apsaugoti darbuotojus, 
ypač atsidūrusius nesaugioje padėtyje, 
peržiūros;

Or. en

Pakeitimas 41
Andrea Bocskor

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu tinkamai įgyvendinti 
galiojančias taisykles dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo siekiant 
užtikrinti darbo jėgos judumą ir apsaugoti 
darbuotojus, ypač atsidūrusius nesaugioje 
padėtyje, ir laikosi nuomonės, kad 
vykstančios diskusijos, susijusios su 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 daliniu 
pakeitimu, tik apsunkins MVĮ kasdienybę 
ir sukels neaiškumų judiems 
darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 42
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu tinkamai įgyvendinti 
galiojančias taisykles dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo siekiant 
užtikrinti darbo jėgos judumą ir apsaugoti 
darbuotojus, ypač atsidūrusius nesaugioje 
padėtyje, ir laikosi nuomonės, kad 
vykstančios diskusijos, susijusios su 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 daliniu 
pakeitimu, tik apsunkins MVĮ kasdienybę 
ir sukels neaiškumų judiems 
darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 43
Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir 
žaliojo ekonomikos gaivinimo planų ir 
iniciatyvų pagrindas ir turėtų būti derinami 
su darbuotojų apsaugos priemonėmis; 
mano, kad labai svarbu stiprinti ES 
taisykles dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo siekiant užtikrinti darbo 
jėgos judumą ir apsaugoti darbuotojus, 
ypač atsidūrusius nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės 
gaivinimo planų ir iniciatyvų pagrindas ir 
turėtų būti derinami su darbuotojų 
apsaugos priemonėmis; mano, kad labai 
svarbu stiprinti ES taisykles dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo siekiant 
užtikrinti darbo jėgos judumą ir apsaugoti 
darbuotojus, ypač atsidūrusius nesaugioje 
padėtyje;

Or. it

Pakeitimas 44
Margarita de la Pisa Carrión
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ ir su 
verslumu susiję veiksmai turėtų būti ES 
pramonės ir žaliojo ekonomikos gaivinimo 
planų ir iniciatyvų pagrindas ir turėtų būti 
derinami su darbuotojų bei neseniai 
įsteigtų įmonių apsaugos priemonėmis; 
mano, kad labai svarbu stiprinti ES 
taisykles dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo siekiant užtikrinti darbo 
jėgos judumą ir apsaugoti darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 45
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES skaitmeninės 
pertvarkos bei pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir tuo pačiu metu turėtų būti 
derinami su visų darbuotojų apsaugos 
priemonėmis; mano, kad labai svarbu 
stiprinti ES taisykles dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo ir 
suderinimo siekiant užtikrinti darbo jėgos 
judumą ir apsaugoti darbuotojus, ypač 
atsidūrusius nesaugioje padėtyje;

Or. el

Pakeitimas 46
Romana Tomc
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad ES taisyklės dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo yra būtinos siekiant 
užtikrinti darbo jėgos judumą ir apsaugoti 
darbuotojus, ypač atsidūrusius nesaugioje 
padėtyje, ir todėl ragina visas 
suinteresuotąsias šalis kuo greičiau 
priimti šios srities teisės aktus;

Or. sl

Pakeitimas 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis, 
kuriomis būtų stiprinamos jų teisės ir 
užtikrinamos deramos darbo ir 
įdarbinimo sąlygos visiems; mano, kad 
labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

Or. en
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Pakeitimas 48
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti visų pirma ES 
pramonės ir žaliojo ekonomikos gaivinimo 
planų ir iniciatyvų pagrindas ir turėtų būti 
derinami su verslumo skatinimo ir 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

Or. pt

Pakeitimas 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos ir teisių perkeliamumo 
sistemų koordinavimo siekiant užtikrinti 
teisingą darbo jėgos judumą ir apsaugoti 
darbuotojus, ypač atsidūrusius nesaugioje 
padėtyje; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, 
kad reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi 
vienodo požiūrio į darbuotojus principo, ir 
judiems darbuotojams ES užtikrinti 
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sąžiningas bei teisingas darbo sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 50
Anne Sander

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje; primena, kad laisvas 
darbuotojų judėjimas yra viena iš 
pagrindinių laisvių bendrojoje rinkoje; be 
to, primena, kad svarbu skatinti darbo 
jėgos judumą visoje Europoje; pabrėžia, 
kad, nors buvo imtasi svarbių priemonių 
siekiant padėti įmonėms reaguoti į 
koronaviruso protrūkį, dabar ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas ilgalaikiams 
krizės padariniams švelninti;

Or. en

Pakeitimas 51
Radan Kanev

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
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pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

pabrėžia, kad reikia pritaikyti ir 
modernizuoti darbo teisės aktus 
atsižvelgiant į naujas šiuolaikinės 
ekonomikos realijas, koordinuojant 
Europos darbo institucijai; pabrėžia, kad 
reikia suderintų darbo sąlygų kontrolės 
visoje Sąjungoje metodų ir protokolų, 
kuriuos koordinuotų Europos darbo 
institucija;

Or. en

Pakeitimas 52
Petra De Sutter

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje; prašo, kad su MVĮ 
susiję veiksmai būtų susieti su sąlyga, kad 
bus sukurtos kokybiškos darbo vietos; 
primena, kad reikia kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir šešėline 
ekonomika siekiant sustiprinti tas MVĮ, 
kurios laikosi taisyklių;

Or. en
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Pakeitimas 53
Jeroen Lenaers

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje;

3. pabrėžia, kad su MVĮ susiję 
veiksmai turėtų būti ES pramonės ir žaliojo 
ekonomikos gaivinimo planų ir iniciatyvų 
pagrindas ir turėtų būti derinami su 
darbuotojų apsaugos priemonėmis; mano, 
kad labai svarbu stiprinti ES taisykles dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
siekiant užtikrinti darbo jėgos judumą ir 
apsaugoti darbuotojus, ypač atsidūrusius 
nesaugioje padėtyje; pabrėžia, kad labai 
svarbu tinkamai koordinuoti valstybių 
narių ir regionų veiksmus siekiant 
užtikrinti, kad tarpvalstybinę veiklą 
vykdančios MVĮ ir savarankiškai 
dirbantys verslininkai būtų apsaugoti 
nacionalinėmis sistemomis ir 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 54
Anne Sander

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. laikosi nuomonės, kad siekiant 
išsaugoti darbo vietas ir užtikrinti tvarų 
ekonomikos atsigavimą labai svarbu 
užkirsti kelią įmonių bankrotui; todėl 
mano, kad ES turėtų sukurti ir sustiprinti 
ankstyvojo perspėjimo mechanizmus, kad 
būtų galima nustatyti sunkumų 
patiriančias įmones ir padėti joms išvengti 
nemokumo; mano, kad Europos 
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finansavimas ir programos turėtų būti 
perorientuoti atsižvelgiant į tai;

Or. en

Pakeitimas 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad moterims vis dar 
nepakankamai atstovaujama visais 
profesiniais ir valdymo lygmenimis1a, ir 
palankiai vertina Europos Komisijos 
iniciatyvas, kuriose ypatingas dėmesys 
skiriamas moterų įgalėjimui ir lyčių 
pusiausvyros gerinimui Europos MVĮ 
ekosistemoje;
__________________
1a Trūkstami verslininkai 2019 m. 
Įtraukaus verslumo politika, EBPO, 
https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Pakeitimas 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad profesinės sąjungos ir 
darbuotojų atstovavimas, taip pat 
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socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos 
MVĮ nėra taip paplitę, kaip didesnėse 
įmonėse, nors šiuo atžvilgiu valstybėse 
narėse esama didelių skirtumų;

Or. en

Pakeitimas 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
darbuotojai turėtų teisę į informaciją, 
konsultacijas ir dalyvavimą, ir įtraukti šį 
principą į MVĮ strategiją; pabrėžia, kad 
reikia prasmingai įtraukti darbuotojus ir 
jų atstovus įmonių lygmeniu, taip pat 
priimant sprendimus dėl priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo ir 
skaitmeninimo; pabrėžia veiksmingo 
socialinio dialogo svarbą ir būtinybę 
stiprinti socialinius partnerius, išplėsti 
kolektyvinių derybų aprėptį ir imtis 
priemonių siekiant skatinti didelį 
profesinių sąjungų ir darbdavių 
asociacijų tankį įgyvendinant naująją 
MVĮ strategiją;

Or. en

Pakeitimas 58
France Jamet

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai;

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones; 
mano, kad tokios gairės turėtų būti toliau 
pildomos siekiant užtikrinti koordinuotą ir 
veiksmingą atsaką į būsimas 
tarpvalstybines grėsmes visuomenės 
sveikatai;

Or. fr

Pakeitimas 59
Petra De Sutter

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai;

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires, taip pat Komisijos pareiškimo, 
padaryto po Komisijos direktyvos (ES) 
2020/739 dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu pristatymo, 8 punktą; 
mano, kad tokios gairės, įskaitant 
rašytinius nurodymus, turėtų būti toliau 
pildomos ir pateikiamos visiems neigiamą 
poveikį patiriantiems darbuotojams, 
siekiant užtikrinti koordinuotą ir 
veiksmingą atsaką į būsimas 
tarpvalstybines grėsmes visuomenės 
sveikatai;

Or. en
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Pakeitimas 60
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai;

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos ir grindžiamos 
reguliariomis konsultacijomis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
siekiant užtikrinti koordinuotą, aktualų ir 
veiksmingą atsaką į būsimas 
tarpvalstybines grėsmes visuomenės 
sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai;

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai; pabrėžia, kad labai 
svarbu užtikrinti, kad būtų greitai ir 
veiksmingai įgyvendinti sveikatos 
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apsaugos protokolai ir kad darbuotojai jų 
laikytųsi įvairių profesijų sektoriuose, visų 
pirma pasitelkiant mokymų darbo vietoje 
veiksmus;

Or. fr

Pakeitimas 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai;

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai; ragina valstybes 
nares didinti informuotumą apie 
darbuotojų saugą ir sveikatą ir imtis visų 
būtinų veiksmų, kad būtų užtikrinta 
darbuotojų sauga ir sveikata, be kita ko, 
jei ir kai reikia, griežtinant patikrinimus;

Or. en

Pakeitimas 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai;

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai; ragina Komisiją 
persvarstyti Direktyvą dėl darbuotojų 
sveikatos ir saugos ir parengti naują 
darbuotojų sveikatos ir saugos pagrindų 
strategiją, į kurią būtų įtraukta nulinė su 
darbu susijusių mirčių vizija;

Or. en

Pakeitimas 64
Anne Sander

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai;

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai; pabrėžia, kad 
svarbu imtis tinkamų priemonių siekiant 
padėti MVĮ rengti darbo planus, kuriuose 
būtų paisoma saugos ir saugumo 
taisyklių;

Or. en
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Pakeitimas 65
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai;

4. ragina darbo vietoje sistemingai 
taikyti sveikatos ir saugos priemones ir 
palankiai vertina Europos darbuotojų 
saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 
gaires dėl darbo vietų pritaikymo ir 
darbuotojų apsaugos COVID-19 
pandemijos metu; mano, kad tokios gairės 
turėtų būti toliau pildomos siekiant 
užtikrinti koordinuotą ir veiksmingą atsaką 
į būsimas tarpvalstybines grėsmes 
visuomenės sveikatai; be to, mano, kad 
MVĮ, įdarbinančioms sezoninius ir 
tarpvalstybinius darbuotojus, turi būti 
užtikrinta ypatinga apsauga;

Or. pt

Pakeitimas 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta ypatingą MVĮ padėtį 
atsižvelgiant į įstatymais nustatytų 
sveikatos ir saugos priemonių 
įgyvendinimą įmonės lygmeniu; pabrėžia, 
kad informuotumo didinimas, keitimasis 
gerąja patirtimi, konsultacijos, 
naudotojams patogūs vadovai ir interneto 
platformos yra itin svarbūs siekiant padėti 
MVĮ laikytis reguliavimo reikalavimų; 
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palankiai vertina EU-OSHA sukurtą 
internetinę interaktyvią rizikos vertinimo 
(OiRa) platformą ir kitas valstybėse 
narėse taikomas elektronines priemones, 
kuriomis siekiama skatinti atitiktį ir 
prevencijos kultūrą, visų pirma labai 
mažose ir mažosiose įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad visi darbuotojai 
bendrojoje rinkoje turi turėti teisę į 
aukščiausio lygio apsaugą sveikatos ir 
saugos darbe srityje, nepriklausomai nuo 
įmonės, kurioje jie dirba, dydžio, darbo 
vietos ar pagrindinės sutarties;

Or. en

Pakeitimas 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 

5. mano, kad reguliarus 
administracinių reikalavimų ir taisyklių, 
kuriomis reguliuojamos MVĮ bei 
savarankiškai dirbančių asmenų galimybės 
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finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo;

gauti finansavimą, vertinimas yra 
naujosios Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo siekiant remti spartų ekonomikos 
atsigavimą; pabrėžia, kad reglamentavimo 
aplinkos veiksmingumą ir stabilumą 
geriausia pasiekti į sprendimų priėmimo 
procesą nuolat aktyviai įtraukiant 
socialinius partnerius;

Or. en

Pakeitimas 69
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo;

5. mano, kad taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei iš tiesų 
savarankiškai dirbančių asmenų galimybės 
gauti finansinę paramą, teikiamą laikantis 
tam tikrų ekologinių ir socialinių sąlygų, 
supaprastinimas kartu su sąžiningomis ir 
teisingomis darbo sąlygomis turėtų tapti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertiniu 
akmeniu ir labai prisidėtų prie spartaus 
teisingo ir tvaraus ekonomikos 
atsigavimo;

Or. fr

Pakeitimas 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos savarankiškai dirbančių 
asmenų ir pradedančiųjų įmonių bei MVĮ 
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finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo;

galimybės gauti finansavimą, pvz., 
premijas, mikrofinansavimą ir sutelktinį 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos verslumo strategijos 
kertinis akmuo ir labai prisidėtų prie 
spartaus ekonomikos atsigavimo;

Or. en

Pakeitimas 71
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo;

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo bei padėtų sukurti 
daugiau darbo vietų;

Or. el

Pakeitimas 72
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir procedūrų, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo; šiuo klausimu 



AM\1209858LT.docx 43/79 PE655.633v01-00

LT

ekonomikos atsigavimo; primena techninės paramos MVĮ ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims 
svarbą, visų pirma pradiniu europinių 
fondų ir programų įgyvendinimo etapu;

Or. pt

Pakeitimas 73
Petra De Sutter

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo;

5. mano, kad nereikalingos 
administracinės naštos mažinimas ir 
taisyklių, kuriomis reguliuojamos MVĮ bei 
savarankiškai dirbančių asmenų galimybės 
gauti finansavimą, supaprastinimas turėtų 
būti būsimos Europos MVĮ strategijos 
kertinis akmuo ir labai prisidėtų prie 
spartaus ekonomikos atsigavimo; primena, 
kad darbo teisė ir jos įgyvendinimas nėra 
reguliavimo našta;

Or. en

Pakeitimas 74
Krzysztof Hetman

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo;

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo; atsižvelgdamas į 
tai, ragina sumažinti perteklinį 
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reglamentavimą ES taisyklėmis valstybėse 
narėse;

Or. en

Pakeitimas 75
Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo;

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo; pripažįsta, kad 
galimybė gauti kreditą ir Europos 
finansavimą turėtų būti lengviau 
prieinama mažiesiems ir vidutinio dydžio 
verslams, naudojantis regionų lygmeniu 
veikiančiais specialiais centrais;

Or. it

Pakeitimas 76
Anne Sander

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 

5. mano, kad reglamentavimo naštos 
mažinimas ir taisyklių, kuriomis 
reguliuojamos MVĮ bei savarankiškai 
dirbančių asmenų galimybės gauti 
finansavimą, supaprastinimas turėtų būti 
būsimos Europos MVĮ strategijos kertinis 
akmuo ir labai prisidėtų prie spartaus 
ekonomikos atsigavimo; todėl ragina 
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ekonomikos atsigavimo; skubiai įgyvendinti Europos patentą, kad 
būtų skatinamas MVĮ inovacijų 
potencialas;

Or. en

Pakeitimas 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
nedelsiant paremti įmones, ypač MVĮ, 
mažinant nereikalingą administracinę 
naštą ir sudarant palankesnes sąlygas jų 
likvidumui; šiuo atžvilgiu palankiai 
vertina Komisijos pasiūlytą laikiną 
iniciatyvą SURE; ragina Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti, kad MVĮ galėtų 
pasinaudoti alternatyviomis finansavimo 
galimybėmis, pvz., kredito unijomis ir 
privataus kapitalo investuotojais; ragina 
pagal ekonomikos gaivinimo planą 
parengti gebėjimų stiprinimo programas, 
kuriomis būtų siekiama padėti MVĮ, ypač 
labai mažoms MVĮ, pritaikyti savo verslą 
prie COVID-19 paveiktų rinkų;

Or. en

Pakeitimas 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad MVĮ svarbu pereiti 
prie skaitmeninimo, taip pat apsvarstyti 
susijusias užimtumo galimybes ir naudą, 
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pvz., lanksčius darbo organizavimo 
modelius, didesnes galimybes 
neįgaliesiems ir geresnę profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; ragina 
Europos Komisiją pateikti Europos 
nuotolinio darbo darbotvarkę siekiant 
parengti teisės aktų sistemą, kurioje būtų 
nustatyti aiškūs minimalūs nuotolinio 
darbo standartai ir sąlygos visoje ES, 
kartu remiant Europos MVĮ našumą ir 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad sąžininga 
konkurencija yra pagrindinis bendrosios 
rinkos principas; įspėja, kad lenktynės dėl 
žemesnių standartų užimtumo, socialinės 
apsaugos ir mokesčių srityse, be kita ko, 
taikant fiktyvius susitarimus, yra visiška 
sąžiningos konkurencijos, grindžiamos 
kokybe ir tvariu vystymusi, priešingybė; 
pabrėžia, kad socialinis dempingas visų 
pirma vyksta darbuotojų, vartotojų ir 
įstatymų besilaikančių MVĮ sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į svarbų 
vaidmenį, kurį MVĮ ir socialinio poveikio 
investicijos gali atlikti užtikrinant 
neįgaliųjų ar pažeidžiamų mažumų 
prieigą ir galimybes patekti į darbo rinką, 
ir ragina labiau remti tas įmones, kurios 
siūlo socialinį užimtumą ir skatina 
socialinį poveikį savo bendruomenėse 
teikdamos socialines paslaugas ar prekes 
arba kurdamos socialinės vertės 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 81
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina tai, kad 
Komisijos MVĮ strategijoje 
supaprastinimo darbas laikomas vienu iš 
trijų ES darbo su MVĮ kertinių aspektų; 
mano, kad biurokratijos mažinimas yra 
svarbi išankstinė ekonomikos atsigavimo, 
inovacijų ir perėjimo prie, be kita ko, 
klimato kaitos atžvilgiu pažangios 
gamybos sąlyga, taip pat būtina ES 
įmonių konkurencingumo sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 82
Anne Sander

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina panaikinti taisykles ir teikti 
pirmenybę veiksmingam ekonominės 
veiklos atnaujinimui ir primygtinai 
reikalauja, kad bendrojoje rinkoje po 
krizės pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
MVĮ; siūlo pateikti bendrosios rinkos 
vientisumo planą, kuriame daugiausia 
dėmesio būtų skiriama palankesnių 
sąlygų MVĮ patekti į rinką ir gauti 
finansavimą sudarymui;

Or. en

Pakeitimas 83
Radan Kanev

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia toliau 
paprastinti MVĮ ir savarankiškai 
dirbančių asmenų patekimo į bendrąją 
rinką taisykles, taip pat toliau skatinti 
darbo jėgos judumą, prieinamą MVĮ, 
taikant nesudėtingas taisykles, kartu 
vengiant bet kokio piktnaudžiavimo 
darbuotojų teisėmis ir darbo sąlygų 
blogėjimo;

Or. en

Pakeitimas 84
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. reiškia susirūpinimą dėl naujo 
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Komisijos pasiūlymo dėl darniųjų 
standartų ir didesnio jų įtraukimo į 
savanorišką techninių standartų rengimo 
sistemą; pabrėžia, kad tai riboja Europos 
teisės aktų sistemos galimybes prisitaikyti 
prie į rinką atkeliaujančios technologinės 
pažangos, o tai savo ruožtu kenkia 
Europos gebėjimui daryti poveikį 
techniniam tarptautinių standartų 
turiniui, taigi ir Europos pramonės bei 
MVĮ konkurencingumui;

Or. en

Pakeitimas 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad skaitmeninimas 
suteikia daug galimybių MVĮ ir gali 
gerokai pagerinti jų našumą, verslo 
valdymą ir atsparumą; mano, kad būtinas 
plataus užmojo tvarkaraštis siekiant 
suderinti skaitmeninius bendrosios rinkos 
aspektus ir skatinti e. valdžios 
sprendimus; ragina standartizuoti ir 
skaitmeninti procedūras ir formas, kurios 
ilgainiui padės MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad konkurencijos 
politikos vykdymas užtikrinamas Sąjungos 
lygmeniu; pabrėžia, kad nesąžininga 
konkurencija bendrojoje rinkoje kenkia 
įstatymų besilaikančioms įmonėms, ypač 
MVĮ; ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis ryžtingų priemonių siekiant kovoti 
su nesąžininga konkurencija, kuri 
grindžiama, pvz., socialinės, mokesčių 
arba darbo teisės vengimu;

Or. en

Pakeitimas 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad MVĮ ir naujai 
įsteigtoms įmonėms skirta politika neturi 
būti sudaromos sąlygos apeiti galiojančias 
taisykles, mažinti darbuotojų ir vartotojų 
apsaugą arba didinti įmonių sukčiavimo, 
nusikalstamos veiklos ir priedangos 
įmonių riziką; primena, kad šiuo atžvilgiu 
Parlamentas atmetė prieštaringai 
vertinamą Komisijos pasiūlymą dėl 
Europos paslaugų e. kortelės;

Or. en

Pakeitimas 88
Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį 
intelektą ir perkvalifikavimo bei 
kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas, siekiant 
skatinti skaitmeninį raštingumą, aukšto 
lygio skaitmeninių įgūdžių ir naujų 
įgūdžių, reikalingų naujoms profesijoms 
ir sektoriams, kurie susiformuos 
pereinant prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

Or. it

Pakeitimas 89
France Jamet

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį 
intelektą ir perkvalifikavimo bei 
kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas, siekiant 
skatinti skaitmeninį raštingumą, aukšto 
lygio skaitmeninių įgūdžių ir naujų 
įgūdžių, reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 

6. ragina valstybes remti dirbtinį 
intelektą ir perkvalifikavimo bei 
kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas, siekiant 
skatinti skaitmeninį raštingumą, aukšto 
lygio skaitmeninių įgūdžių ir įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
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spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą;

problemą;

Or. fr

Pakeitimas 90
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. ragina ES nuosekliai ir lanksčiai 
remti perėjimą prie skaitmeninių 
technologijų ir žaliosios ekonomikos 
investuojant į dirbtinį intelektą ir 
perkvalifikavimo bei kvalifikacijos kėlimo 
iniciatyvas, siekiant skatinti skaitmeninį 
raštingumą, aukšto lygio skaitmeninių 
įgūdžių ir naujų įgūdžių, reikalingų 
naujoms profesijoms ir sektoriams; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

Or. en

Pakeitimas 91
Romana Tomc

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
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ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia modernizuoti 
profesinio rengimo ir mokymo sistemą bei 
įgūdžius, ypač skaitmeninius įgūdžius; 
pabrėžia, kad visų pirma reikia spręsti 
įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir darbo 
rinkos poreikių neatitikties problemą.

Or. sl

Pakeitimas 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį 
intelektą ir perkvalifikavimo bei 
kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas, siekiant 
skatinti skaitmeninį raštingumą, aukšto 
lygio skaitmeninių įgūdžių ir naujų 
įgūdžių, reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. ragina ES remti pažangią pertvarką 
investuojant į dirbtinį intelektą ir 
perkvalifikavimo bei kvalifikacijos kėlimo 
iniciatyvas, siekiant skatinti skaitmeninį 
raštingumą, aukšto lygio skaitmeninių 
įgūdžių ir naujų įgūdžių, reikalingų 
naujoms profesijoms ir sektoriams, kurie 
susiformuos pereinant prie tvarios, anglies 
dioksido neišskiriančios ekonomikos, 
įsisavinimą; pabrėžia, kad reikia laikytis į 
ateitį nukreipto požiūrio į profesinį 
rengimą ir mokymą bei įgūdžius, ypač 
skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia, kad visų 
pirma reikia spręsti įgūdžių ir (arba) 
kvalifikacijos ir darbo rinkos poreikių 
neatitikties problemą.
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Or. en

Pakeitimas 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir kvalifikacijos, 
reikalingų būsimoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei kvalifikaciją, ypač 
skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia, kad visų 
pirma reikia spręsti įgūdžių ir (arba) 
kvalifikacijos ir darbo rinkos poreikių 
neatitikties problemą; mano, kad MVĮ, 
kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdis, 
pagrįstas geromis darbo ir įdarbinimo 
sąlygomis, yra svarbus konkurencinis 
pranašumas įdarbinant kvalifikuotus 
darbuotojus; pabrėžia mokymo ir švietimo 
įmonėse svarbą;

Or. en

Pakeitimas 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms, 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą ir 
infrastruktūros, kuri gali paremti naują 
kaimo atkūrimo bangą, kūrimą; pabrėžia, 
kad reikia laikytis į ateitį nukreipto 
požiūrio į profesinį rengimą ir mokymą bei 
įgūdžius, ypač skaitmeninius įgūdžius; 
pabrėžia, kad visų pirma reikia spręsti 
įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir darbo 
rinkos poreikių neatitikties problemą.

Or. en

Pakeitimas 95
Radan Kanev

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, daugiausia 
dėmesio skiriant aukšto lygio skaitmeninių 
įgūdžių ir naujų įgūdžių, reikalingų 
naujoms profesijoms ir sektoriams, kurie 
susiformuos pereinant prie tvarios, anglies 
dioksido neišskiriančios ekonomikos, 
įsisavinimui MVĮ; pabrėžia, kad reikia 
laikytis į ateitį nukreipto požiūrio į 
profesinį rengimą ir mokymą bei įgūdžius, 
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įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

ypač skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia, kad 
visų pirma reikia spręsti įgūdžių ir (arba) 
kvalifikacijos ir darbo rinkos poreikių 
neatitikties problemą.

Or. en

Pakeitimas 96
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios ir teisingos, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

Or. el

Pakeitimas 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 6. ragina ES remti perėjimą prie 
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skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, įsisavinimą; pabrėžia, kad 
reikia laikytis į ateitį nukreipto požiūrio į 
profesinį rengimą ir mokymą bei įgūdžius, 
ypač skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia, kad 
visų pirma reikia spręsti įgūdžių ir (arba) 
kvalifikacijos ir darbo rinkos poreikių 
neatitikties problemą; pabrėžia, kad 
verslumo ugdymas, kuriuo gilinamos 
verslo žinios ir įgūdžiai, atlieka svarbų 
vaidmenį siekiant, kad MVĮ būtų 
pasirengusios veikti bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 98
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį 
intelektą – orientuotą į žmogų ir 
grindžiamą orumu – ir perkvalifikavimo 
bei kvalifikacijos kėlimo iniciatyvas, 
siekiant skatinti skaitmeninį raštingumą, 
aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir naujų 
įgūdžių, reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
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darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą; pabrėžia, kad reikia didinti 
informuotumą apie didelį dirbtiniu 
intelektu grindžiamų sprendimų 
potencialą siekiant užtikrinti piliečių 
pasitikėjimą; pabrėžia, kad reikia atlikti 
visuomenės pokyčių, kuriuos sukelia 
dirbtinis intelektas, mokslinius tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 99
Jeroen Lenaers

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą; atsižvelgdamas į tai, akcentuoja 
galimybes įveikti įgūdžių ir kvalifikacijos 
neatitiktį geriau išnaudojant 
tarpvalstybinę darbo rinką;

Or. en
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Pakeitimas 100
Krzysztof Hetman

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą; ragina kuo geriau panaudoti 
„Europos socialinį fondą +“ šiems 
uždaviniams spręsti;

Or. en

Pakeitimas 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir mokymosi visą gyvenimą, 
perkvalifikavimo bei kvalifikacijos kėlimo 
iniciatyvas, siekiant skatinti skaitmeninį 
raštingumą, aukšto lygio skaitmeninių, 
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reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą;

žmogiškųjų ir socialinių įgūdžių ir 
įgūdžių, reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti, 
stiprinti ir remti pameistrystę siekiant 
palengvinti tvarią jaunimo integraciją į 
darbo rinką;

Or. fr

Pakeitimas 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. pabrėžia, kad pažangios 
perversminės technologijos, pvz., blokų 
grandinė ir dirbtinis intelektas, debesija ir 
itin našios kompiuterinės sistemos, gali 
labai padidinti MVĮ konkurencingumą; 
ragina ES remti perėjimą prie skaitmeninių 
technologijų ir žaliosios ekonomikos 
investuojant į dirbtinį intelektą ir 
perkvalifikavimo bei kvalifikacijos kėlimo 
iniciatyvas, siekiant skatinti skaitmeninį 
raštingumą, aukšto lygio skaitmeninių 
įgūdžių ir naujų įgūdžių, reikalingų 
naujoms profesijoms ir sektoriams, kurie 
susiformuos pereinant prie tvarios, anglies 
dioksido neišskiriančios ekonomikos, 
įsisavinimą; pabrėžia, kad reikia laikytis į 
ateitį nukreipto požiūrio į profesinį 
rengimą ir mokymą bei įgūdžius, ypač 
skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia, kad visų 
pirma reikia spręsti įgūdžių ir (arba) 
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kvalifikacijos ir darbo rinkos poreikių 
neatitikties problemą.

Or. en

Pakeitimas 103
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą.

6. ragina ES remti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir žaliosios 
ekonomikos investuojant į dirbtinį intelektą 
ir perkvalifikavimo bei kvalifikacijos 
kėlimo iniciatyvas, siekiant skatinti 
skaitmeninį raštingumą, aukšto lygio 
skaitmeninių įgūdžių ir naujų įgūdžių, 
reikalingų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie susiformuos pereinant 
prie tvarios, anglies dioksido 
neišskiriančios ekonomikos, įsisavinimą; 
pabrėžia, kad reikia laikytis į ateitį 
nukreipto požiūrio į profesinį rengimą ir 
mokymą bei įgūdžius, ypač skaitmeninius 
įgūdžius; pabrėžia, kad visų pirma reikia 
spręsti įgūdžių ir (arba) kvalifikacijos ir 
darbo rinkos poreikių neatitikties 
problemą; pabrėžia, kad svarbu remti 
MVĮ skaitmeninę pertvarką, ypač 
nematerialinių investicijų ir kibernetinio 
saugumo stiprinimo požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 104
Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pripažįsta, kad MVĮ yra Europos 
pramonės struktūros pagrindas, todėl jos 
yra labai svarbios didelių pramonės šakų 
gamybos grandinėje. Atsižvelgdamas į tai 
mano, kad MVĮ vaidmuo užtikrinant 
užimtumą Europoje yra labai svarbus, 
todėl pripažįsta glaudaus valstybių narių 
bendradarbiavimo svarbą siekiant 
palengvinti užimtumą skatinančių 
mokesčių lengvatų taikymą;

Or. it

Pakeitimas 105
Leila Chaibi

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad daug didelių 
bendrovių, įskaitant didžiąsias interneto 
bendroves (GAFAM), farmacijos 
pramonę ir didelius prekybos centrų 
tinklus, gavo naudos iš COVID-19 krizės 
ir gavo ypatingai didelio pelno; pabrėžia, 
kad šios didelės įmonės turi solidariai 
padėti sunkumų patiriančioms MVĮ; 
pabrėžia, kad reikia nutraukti praktiką, 
kai didelės įmonės pavėluotai atlieka 
mokėjimus MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms, kad būtų išvengta pinigų 
išteklių trūkumo, dėl kurio kyla pavojus 
darbo vietoms; ragina biržines bendroves 
skelbti duomenis apie skolų savo 
tiekėjoms MVĮ ir labai mažoms įmonėms 
dydį ir vidutinį vėlavimo dienų skaičių; 
pritaria tam, kad būtų sukurtos sankcijos, 
automatiškai taikomos už kiekvieną 
termino viršijimo dieną;

Or. fr
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Pakeitimas 106
Jeroen Lenaers

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad Jungtinės Karalystės 
(JK) išstojimas iš Europos Sąjungos 
neigiamai paveikė ES MVĮ, ypač tas, 
kurios turi kasdienių verslo reikalų su JK; 
pabrėžia, kad pagal naująją partnerystę 
su JK ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas specifinei MVĮ padėčiai, ir 
ragina ES ir JK stengtis supaprastinti 
MVĮ taikomus muitinės procedūrų 
reikalavimus ir formalumus, kad būtų 
išvengta bet kokios papildomos 
administracinės naštos, ir ragina abi šalis 
įsteigti MVĮ kontaktinius centrus.

Or. en

Pakeitimas 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad nauja Europos MVĮ 
skirta strategija gali būti sėkminga tik 
vykdant integruotą strateginį planavimą, 
sutelkiant Europos subjektų, regioninių ir 
vietos institucijų, pramonės grupių, 
socialinių partnerių, universitetų ir 
mokslinių tyrimų grupių išteklius; šiame 
kontekste atkreipia dėmesį į paramos 
struktūrų, pvz., MVĮ tinklų, vieno langelio 
principu veikiančių centrų ir regioninio 
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vystymosi agentūrų, inovacijų grupių ir 
startuolių, konsultavimo siekiant kurti 
vietos ir regionines vertės grandines 
svarbą;

Or. en

Pakeitimas 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
Europos MVĮ strategijos, naujojo 
Žiedinės ekonomikos veiksmų plano, 
atnaujintos Europos įgūdžių darbotvarkės 
ir Europos pramonės strategijos tikslai 
papildytų vienas kitą, siekiant užtikrinti 
MVĮ pragyvenimą ir plėtrą COVID-19 
krizės metu ir taip kovoti su didėjančiu 
nedarbu, ypač tuose sektoriuose, kuriems 
buvo padarytas didelis poveikis, pvz., 
turizmo ir apgyvendinimo bei maitinimo 
paslaugų sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą pradėti įgyvendinti 
„skaitmeniniams savanoriams“ skirtą 
programą, kad jauni kvalifikuoti žmonės 
ir patyrę vyresnio amžiaus žmonės galėtų 
dalytis skaitmeniniais įgūdžiais su 
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tradicinėmis įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad Europos švietimo 
sistemose reikia ankstyvuoju etapu plėtoti 
specialius įgūdžius ir kompetencijas, kad 
būtų skatinamas mūsų jaunimo verslumas 
ir nuolatinis naujų MVĮ kūrimas; ragina 
skirti papildomų išteklių verslumo 
mokymui skatinti ir ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad nacionalinėse švietimo 
sistemose būtų siekiama suteikti jauniems 
absolventams verslo kūrimo ir valdymo 
įgūdžių;

Or. en

Pakeitimas 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad ES verslininkai atliks 
pagrindinį vaidmenį ekonomikos 
gaivinimo procese, ir pabrėžia, kad 
verslumo skatinimas yra svarbi socialinės 
įtraukties, pažangaus, tvaraus ir 
integracinio ekonomikos augimo bei 
konkurencingumo varomoji jėga; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti ir 
remti verslumo dvasios ir įgūdžių ugdymą 
ir palengvinti naujų MVĮ verslo modelių 
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kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 112
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad parama įmonėms bus 
labai svarbi siekiant patenkinti visų 
veiklos sektorių poreikius ir kad labiau 
nei bet kada reikės remti tradicines MVĮ, 
kartu su tomis, kurios yra labiau 
novatoriškos; pabrėžia, kad būtina 
užtikrinti sąžiningą MVĮ konkurenciją 
Europos interneto aplinkoje, visų pirma 
taikant būsimą Skaitmeninių paslaugų 
aktą;

Or. en

Pakeitimas 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina Komisiją pasiūlyti direktyvą 
dėl deramų darbo ir įdarbinimo sąlygų 
skaitmeninėje ekonomikoje, įskaitant 
nuotolinį darbą;

Or. en
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Pakeitimas 114
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad dėl pernelyg išsamių 
teisės aktų tokiose srityse kaip dirbtinis 
intelektas ir kibernetinis saugumas kyla 
pavojus, kad bendrojoje rinkoje 
veikiančioms MVĮ bus sukurti pernelyg 
biurokratiniai ir sudėtingi teisės aktai; 
ragina daugiau dėmesio skirti principais 
grindžiamai ir technologijų požiūriu 
neutraliai teisės aktų sistemai, kuri 
skatintų rinkos plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti ir remti moterų verslumą, visų 
pirma sudarant geresnes sąlygas gauti 
finansavimą ar mokymus ir užtikrinant 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą;

Or. fr

Pakeitimas 116
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad svarbu skatinti 
verslumą, įskaitant moterų ir jaunimo 
verslumą.

Or. en

Pakeitimas 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad COVID-19 
pandemija aiškiai parodė skaitmeninių 
sprendimų, ypač nuotolinio darbo, svarbą 
ir būtinybę Europos lygmeniu nustatyti 
bendrus minimalius standartus siekiant 
apsaugoti darbuotojų sveikatą ir užtikrinti 
jų saugą šiuo požiūriu; pažymi, kad 
nuotolinis darbas sudaro galimybių, pvz., 
geriau derinti profesinį ir asmeninį 
gyvenimą, mažinti su kasdieniu 
važinėjimu į darbą susijusį išmetamo CO2 
kiekį ir didinti neįgaliųjų įsidarbinimo 
galimybes, tačiau kartu esama rizikos, 
susijusios su darbuotojų psichine gerove, 
taip pat bendro pobūdžio problemų, 
susijusių su socialine, profesine ir 
skaitmenine atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová
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Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia MVĮ palankios teisinės 
aplinkos svarbą; ragina Komisiją griežtai 
taikyti poveikio MVĮ tyrimą, kuris padėtų 
įgyvendinti svarbų principą „galvokime 
apie mažuosius“; pritaria Komisijos 
planams paskirti ES MVĮ atstovą, kuris 
spręstų su MVĮ susijusius klausimus ir 
sudarytų palankesnes sąlygas 
sprendimams priimti;

Or. en

Pakeitimas 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina valstybes nares pasinaudoti 
būsimu „Europos socialiniu fondu +“ ir 
naujomis galimybėmis investuoti Europos 
regioninės plėtros fondų lėšas į 
pažangiosios specializacijos ugdymą, 
pramonės pertvarką ir verslumą;

Or. en

Pakeitimas 120
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad svarbu toliau skatinti 
MVĮ, mokslinių tyrimų institutų, 
universitetų ir švietimo sektoriaus 
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sinergiją siekiant užtikrinti, kad įgūdžiai 
atitiktų darbo rinkos poreikius;

Or. en

Pakeitimas 121
Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad pirmiausia reikia vengti 
MVĮ perkėlimo į valstybes nares, kuriose 
taikoma palankesnė mokesčių tvarka.

Or. it

Pakeitimas 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. rekomenduoja stiprinti keitimąsi į 
MVĮ orientuotomis iniciatyvomis, kurios 
pasirodė esančios sėkmingos, ir geriausios 
praktikos pavyzdžiais tarp valstybių narių; 
be to, rekomenduoja sukurti mainų 
platformas, skirtas MVĮ, kuriančioms 
novatoriškas pažangias technologijas;

Or. en

Pakeitimas 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad į atnaujintą Europos 
įgūdžių darbotvarkę reikia įtraukti MVĮ 
skirtą specialų komponentą;

Or. en

Pakeitimas 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. ragina Komisiją sukurti Europos 
socialinės apsaugos registrą ir Europos 
socialinio draudimo numerį, kad būtų 
užtikrintas teisinis tikrumas darbuotojams 
ir palengvintas įmonių, ypač MVĮ, darbas 
teikiant tarpvalstybines paslaugas, kartu 
veiksmingai kontroliuojant subrangos 
praktiką ir kovojant su socialiniu 
sukčiavimu; atsižvelgdamas į tai, 
primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti tinkamą Sąjungos teisės 
įgyvendinimą ir vykdymą, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos laisvam 
darbuotojų judėjimui ir socialinei 
apsaugai, taip pat tarpvalstybiniam 
paslaugų teikimui, taip užtikrinant 
vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová
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Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. pabrėžia, kad reikia remti 
socialines ir solidarumu grindžiamas 
įmones kuriant jų plėtrai palankią 
aplinką; pabrėžia, kad Komisija ir 
valstybės narės turėtų skatinti steigti 
socialines ir solidarumu grindžiamas 
įmones;

Or. en

Pakeitimas 126
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. ragina MVĮ strategijoje užtikrinti 
galimybes lengvai gauti finansavimą ir 
sukurti tinkamas priemones labai 
mažiems projektams remti (bendros 
Europos sutelktinio finansavimo taisyklės, 
bendros konkurencijos taisyklės rizikos 
kapitalo, socialinės ekonomikos, 
prekybos, paslaugų ir kt. srityse);

Or. en

Pakeitimas 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. palankiai vertina Komisijos 
finansinę paramą, kuri teikiama siekiant 
išsaugoti darbo vietas pagal SURE 
programą, ir mano, kad Europos nedarbo 
perdraudimo sistema galėtų būti dar viena 
priemonė, padėsianti įvykdyti teisingą 
pertvarką siekiant žiedinės, neutralaus 
poveikio klimatui ir skaitmeninės 
ekonomikos ir padidinti Europos 
ekonomikos, ypač Europos MVĮ, 
atsparumą; laukia Komisijos pasiūlymo 
šiuo klausimu, apie kurį paskelbė 
Komisijos pirmininkė Ursula von der 
Leyen;

Or. en

Pakeitimas 128
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. pabrėžia, kad ES teisės aktai turi 
būti palankūs MVĮ; pabrėžia, kad reikia 
stiprinti MVĮ aspekto tikrinimą visuose 
poveikio vertinimuose ir svarstyti 
galimybę poveikio vertinimo etapu 
nustatyti privalomą poveikio MVĮ tyrimą, 
visapusiškai laikantis principo „visų 
pirma galvokime apie mažuosius“ ir 
įvertinant ekonominį poveikį, įskaitant 
MVĮ tenkančias pasiūlymų dėl teisės aktų 
laikymosi sąnaudas;

Or. en

Pakeitimas 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea
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Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina Komisiją apsvarstyti, ar 
reikia sukurti vieno langelio principu 
veikiančią sistemą, skirtą MVĮ 
tarptautinimui remti, pvz., teikiant 
informaciją apie lėšas ir dotacijas 
naujoviškų verslo produktų techninių 
galimybių studijoms ir kitą svarbią 
informaciją apie tarptautinimą;

Or. en

Pakeitimas 130
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. pabrėžia, kad MVĮ turi turėti 
galimybę dalyvauti viešųjų pirkimų 
konkursuose, nes viešieji pirkimai bus 
veiksminga paskata ekonomikos 
atsigavimui skatinti; todėl pabrėžia, kad 
reikėtų spręsti nesąžiningų atrankos 
kriterijų klausimą;

Or. en

Pakeitimas 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. ragina panaikinti bet kokią esamą 
diskriminaciją dėl amžiaus ar lyties darbo 
užmokesčio srityje ir, laikantis 
nacionalinės teisės ir praktikos, užtikrinti, 
kad visi darbuotojai turėtų teisę gauti 
deramą darbo užmokestį, vadovaujantis 
kolektyvinėmis sutartimis arba minimalų 
darbo užmokestį reglamentuojančiais 
teisės aktais;

Or. en

Pakeitimas 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. pabrėžia, kad MVĮ turi prisidėti 
šalinant lyčių užimtumo, darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumus darbo 
rinkoje, be kita ko, suteikdamos arba 
remdamos vaikų priežiūros įstaigas, 
slaugos atostogas, lanksčias prižiūrinčiojo 
asmens darbo valandas, taip pat 
užtikrindamos vienodą užmokestį už 
vienodą darbą ir darbo užmokesčio 
skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. pabrėžia, kad MVĮ atlieka svarbų 
vaidmenį užtikrinant aplinkos, socialiniu 
ir ekonominiu požiūriu tvarų augimą; 
todėl ragina nustatyti privalomas įmonių 
socialinės atsakomybės taisykles, 
atitinkančias Europos žaliojo kurso, 
Europos socialinių teisių ramsčio ir DVT 
principus ir tikslus;

Or. en

Pakeitimas 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. ragina MVĮ prisiimti 
aplinkosaugos ir socialinę atsakomybę ir 
tiek pačioms, tiek per savo 
patronuojamąsias įmones ir tiekimo 
grandines taip pat imtis aktyvių 
priemonių, kad būtų nustatyti žmogaus ir 
aplinkosaugos teisių pažeidimai, 
korupcijos ar mokesčių slėpimo atvejai ir 
jiems būtų užkirstas kelias; pažymi, kad 
šiuo klausimu itin svarbu darbo 
organizavimas, lygios galimybės ir 
socialinė įtrauktis, kovos su 
diskriminacija priemonės, pakankami 
skaidrumo standartai, patikimi 
atskaitomybės mechanizmai ir švietimo 
bei mokymo visą gyvenimą plėtojimas;

Or. en
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Pakeitimas 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. ragina Komisiją pripažinti, skatinti 
ir saugoti įtraukias MVĮ, kad 
neįgaliesiems darbo rinkoje būtų sukurtos 
nuolatinės darbo vietos; pabrėžia 
socialinio verslo įmonių ir organizacijų 
galimybes sudaryti palankesnes sąlygas į 
darbo rinką įtraukti neįgaliuosius; 
pabrėžia, kad svarbu teikti tikslinę 
Europos socialinio fondo paramą 
socialinei ekonomikai; primena, kad 
pažeidžiamų grupių vadovaujamos MVĮ 
sunkiau gauna finansavimą ir joms reikia 
tikslinės paramos;

Or. en

Pakeitimas 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6k. pabrėžia socialinės ir solidarumu 
grindžiamos ekonomikos, kurioje dirba 
daugiau kaip 14mln. žmonių, t. y. apie 
6,5 proc. ES darbuotojų, svarbą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad 2 mln. socialinės ir 
solidarumu grindžiamos ekonomikos 
įmonių ES, kurios sudaro 10 proc. visų 
Sąjungos įmonių, įrodė savo atsparumą 
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krizės laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6l. ragina Komisiją ir valstybes nares 
geriau koordinuoti įvairias MVĮ 
finansavimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6m. mano, kad MVĮ mokesčių politika 
turėtų būti skatinama tvari plėtra ir 
kokybiškų darbo vietų kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Nuomonės projektas
6 n dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6n. ragina valstybes nares parengti 
aktyvias darbo rinkos politikos priemones, 
skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
teikti geros kokybės viešąsias paslaugas ir 
infrastruktūrą, kad būtų galima skatinti ir 
privačiojo sektoriaus investicijas į MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
6 o dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6o. primena, kad svarbu aktyviai remti 
moterų verslumą Europos ir nacionaliniu 
lygmenimis, nes moterys yra viena iš 
labiausiai dėl COVID-19 krizės 
nukentėjusių grupių.

Or. en


