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Pakeitimas 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Nuomonės projektas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi MVĮ yra Europos 
ekonomikos pagrindas ir sudaro 99 proc. 
ES įmonių;

Or. en

Pakeitimas 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. kadangi Europos MVĮ šiuo metu 
susiduria su precedento neturinčiais 
iššūkiais dėl COVID-19 krizės, kuri kelia 
grėsmę pačiam jų egzistavimui;

Or. en

Pakeitimas 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. kadangi iki šiol tik 17 proc. MVĮ 
sėkmingai integravo skaitmenines 
technologijas į savo verslą, o 
skaitmeninimas yra labai svarbus siekiant 
spartaus ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. kadangi 78 proc. MVĮ mano, kad 
administracinės išlaidos yra viena iš 
pagrindinių kliūčių jų būsimam augimui;

Or. en

Pakeitimas 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir 
pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ yra 
labai svarbios Europos ekonomikai;

1. labai palankiai vertina MVĮ 
strategiją ir pritaria Komisijos nuomonei, 
kad MVĮ yra Europos ekonomikos 
pagrindas ir yra tikrai labai svarbios 
ekonomikos augimui ir darbo vietų 
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kūrimui bei stipriai ir gerai veikiančiai 
vidaus rinkai; ragina Komisiją skubiai 
imtis tolesnių iniciatyvų siekiant tinkamai 
remti ES MVĮ, kad būtų sprendžiamos 
tiek trumpalaikės krizės pasekmės, tiek 
ilgalaikiai uždaviniai, pvz., 
skaitmeninimas ir perėjimas prie 
tvaresnės vidaus rinkos;

Or. en

Pakeitimas 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir 
pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ yra 
labai svarbios Europos ekonomikai;

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir 
pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ yra 
labai svarbios Europos ekonomikai, nes jos 
atlieka pagrindinį vaidmenį gaivinant 
ekonomiką ir siekiant ES perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų ir tvaraus 
vystymosi; pabrėžia, kad ji turi būti 
neatsiejama nuo pramonės strategijos; 
pažymi, kad ji buvo priimta prieš COVID-
19 krizę; todėl ragina Komisiją iš naujo 
įvertinti strategiją, atsižvelgiant į krizės 
metu įgytą patirtį ir į ekonomikos 
gaivinimo priemonių rinkinį, ir prireikus 
skubiai ją persvarstyti;

Or. en

Pakeitimas 7
Marcel Kolaja

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir 
pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ yra 
labai svarbios Europos ekonomikai;

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir 
pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ yra 
labai svarbios Europos ekonomikai ir yra 
pagrindinės svarbos siekiant ES 
ekonomikos perėjimo prie ekologiškos ir 
skaitmeninės ekonomikos, atsižvelgiant į 
Europos žaliojo kurso tikslus ir ES 
įsipareigojimą pagal Paryžiaus 
susitarimą; primygtinai ragina, kad 
tvarumas ir toliau būtų tarp pagrindinių 
atitinkamų ES programų tikslų, kad MVĮ 
galėtų pasinaudoti perėjimo prie žaliosios 
ekonomikos privalumais 
konkurencingumo, sąnaudų mažinimo ir 
darbo vietų kūrimo srityse; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia 
padidinti finansinį biudžetą siekiant 
skatinti MVĮ palankią aplinką, ir 
pakartoja savo poziciją pagal DFP 
bendrosios rinkos programą padvigubinti 
asignavimus programai COSME;

Or. en

Pakeitimas 8
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir 
pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ yra 
labai svarbios Europos ekonomikai;

1. palankiai vertina MVĮ strategiją ir 
pritaria Komisijos nuomonei, kad MVĮ yra 
labai svarbios Europos ekonomikai ir kad 
taip pat dėl to dabartinė MVĮ apibrėžtis 
yra tinkama;

Or. it

Pakeitimas 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
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Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ 
strategiją daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama paramai MVĮ, siekiant padėti 
joms išlikti, nes COVID-19 krizė sukėlė 
sukrėtimą daugeliui MVĮ ir jų vaidmeniui 
kasdieniame europiečių gyvenime;

2. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ 
strategiją daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama paramai MVĮ ir reagavimui į 
COVID-19; labai mažos įmonės ir MVĮ 
turėtų būti laikomos labai svarbiu turtu 
pereinamuoju laikotarpiu po COVID-19;

Or. en

Pakeitimas 10
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ 
strategiją daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama paramai MVĮ, siekiant padėti 
joms išlikti, nes COVID-19 krizė sukėlė 
sukrėtimą daugeliui MVĮ ir jų vaidmeniui 
kasdieniame europiečių gyvenime;

2. pabrėžia, kad strategijoje nėra 
jokios nuorodos į Covid-19 ir į 
ekstremaliąją situaciją, su kuria šiuo 
metu susiduria labai mažos bei mažosios 
įmonės. Todėl mano, kad reikėtų 
persvarstyti strategiją atsižvelgiant į 
pandemijos padarinius Europos MVĮ; 
įgyvendinant MVĮ strategiją daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama paramai MVĮ, 
siekiant padėti joms išlikti, nes COVID-19 
krizė sukėlė sukrėtimą daugeliui MVĮ ir jų 
vaidmeniui kasdieniame europiečių 
gyvenime;

Or. it

Pakeitimas 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ 
strategiją daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama paramai MVĮ, siekiant padėti 
joms išlikti, nes COVID-19 krizė sukėlė 
sukrėtimą daugeliui MVĮ ir jų vaidmeniui 
kasdieniame europiečių gyvenime;

2. pabrėžia, kad COVID-19 krizė 
sukrėtė daugelį MVĮ ir paveikė jų 
vaidmenį kasdieniame europiečių 
gyvenime, dėl to kai kuriais atvejais kilo 
pavojus jų egzistavimui; pabrėžia, kad 
įgyvendinant MVĮ strategiją daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama ne tik labai 
mažų įmonių ir MVĮ rėmimui siekiant 
užkirsti kelią uždarymui, padėti joms 
išsaugoti savo egzistavimą ir veiklos 
tęstinumą, skatinti jų atsparumą, bet ir 
siekiant įvertinti ir atkurti suardytas 
tiekimo grandines, kad būtų skatinama jų 
integracija į pramonės ekosistemas, kad 
jos galėtų pasinaudoti augimo 
galimybėmis; primena, kad MVĮ jau prieš 
krizę buvo susidūrusios su sunkumais, 
visų pirma susijusiais su galimybėmis 
gauti finansavimą, informaciją ir patekti į 
rinkas; todėl pabrėžia, kad svarbu priimti 
plataus užmojo strategiją siekiant 
užtikrinti, kad MVĮ galėtų atsigauti ir 
plėsti savo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 12
Marcel Kolaja

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ 
strategiją daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama paramai MVĮ, siekiant padėti 
joms išlikti, nes COVID-19 krizė sukėlė 
sukrėtimą daugeliui MVĮ ir jų vaidmeniui 
kasdieniame europiečių gyvenime;

2. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ 
strategiją daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama paramai MVĮ, siekiant padėti 
joms išlikti, sukuriant įgalinančią 
reguliavimo aplinką ir patobulintus 
patarimus bei techninę paramą, kartu 
toliau skatinant novatoriškus ir tvarius 
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sprendimus; ragina kuo labiau 
palengvinti jų galimybes gauti 
finansavimą, įskaitant lengvą prieigą prie 
mokslinių tyrimų ir plėtros fondų, ir teikti 
didesnę techninę paramą, pvz., 
sustiprinant vieno langelio principu 
veikiančius centrus ir supaprastintas bei 
lengvai prieinamas reguliavimo ir 
administracines procedūras, siekiant 
paspartinti perėjimą prie žaliosios ir 
skaitmeninės ekonomikos ir pasinaudoti 
jo teikiamais privalumais, nes COVID-19 
krizė sukėlė sukrėtimą daugeliui MVĮ ir jų 
vaidmeniui kasdieniame europiečių 
gyvenime, be kita ko, teikiant palankias 
paskolas ar banko garantijas;

Or. en

Pakeitimas 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ 
strategiją daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama paramai MVĮ, siekiant padėti 
joms išlikti, nes COVID-19 krizė sukėlė 
sukrėtimą daugeliui MVĮ ir jų vaidmeniui 
kasdieniame europiečių gyvenime;

2. pabrėžia, kad įgyvendinant MVĮ 
strategiją pirmiausia daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama paramai MVĮ, siekiant 
padėti joms išlikti ir siekiant visiško jų 
atsigavimo ir augimo, nes COVID-19 
krizė sukėlė sukrėtimą daugeliui MVĮ ir jų 
itin svarbiam vaidmeniui kasdieniame 
europiečių gyvenime; pabrėžia, kad taip 
pat reikėtų imtis veiksmų siekiant remti 
MVĮ plėtrą ir stiprinti jų tarpvalstybinę 
veiklą, kad iš vidaus rinkos būtų galima 
gauti kuo daugiau naudos; primena, kad 
reikėtų imtis tolesnių veiksmų siekiant 
apsaugoti MVĮ nuo nesąžiningos trečiųjų 
šalių pasaulinių veikėjų konkurencijos;
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Or. en

Pakeitimas 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės 
tarpvalstybiniuose regionuose uždarytos 
vidaus sienos daro didesnį poveikį MVĮ ir 
kad ES vidaus rinka turi kuo greičiau vėl 
pradėti visu pajėgumu veikti; pabrėžia, 
kad krizės metu vidaus rinkoje turi būti 
užtikrintas laisvas pagrindinių prekių ir 
paslaugų judėjimas; ragina Komisiją 
skubiai pasiūlyti naujas nuolatines 
priemones siekiant išvengti bet kokio 
vidaus rinkos sutrikdymo galimos 
antrosios krizės atveju ir atsižvelgti į 
konkrečius MVĮ poreikius;

Or. en

Pakeitimas 15
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad MVĮ strategija turėtų 
būti derinama su Europos pramonės 
strategija, kad būtų lengviau priimti 
naujas politikos priemones, kuriomis būtų 
skatinamas jų tarptautinimas ir 
užtikrinamas visapusiškas jų dalyvavimas, 
kartu skatinant ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą bendrojoje rinkoje;
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Or. en

Pakeitimas 16
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad MVĮ egzistavimo 
išlaikymas jau yra valstybių narių atskirų 
politikos krypčių, kurių daugelį Komisija 
jau patvirtino kaip valstybės pagalbą, 
objektas, todėl strategijos įgyvendinimas 
turėtų būti papildoma priemonė ir ją 
įgyvendinant turėtų būti atsižvelgiama į 
sukrėtimą, kurį daugeliui MVĮ sukėlė 
COVID-19 krizė, taigi artimiausioje 
ateityje šiam sektoriui neturėtų būti 
užkrauta jokia nauja našta;

Or. en

Pakeitimas 17
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
2 a dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina tai, kad į 
Europos Komisijos nurodytus veiksmus 
įtrauktas veiksmas, susijęs su 
priemonėmis, kuriomis siekiama sukurti 
palankią aplinką labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 
Pažymi, kad palankių sąlygų sudarymas 
tradicinių amatų įmonių perdavimui iš 
kartos į kartą, nes kai kurioms iš jų gresia 
išnykimas, gali būti ne tik tinkamas 
verslumo skatinimo būdas, bet ir Europos 
su amatais susijusių žinių, tradicijų ir 
amatininkų įgūdžių paveldo valdymas. 
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Būtų naudinga numatyti paskatas 
skirtingas kartas įtraukiantiems 
projektams, kuriais būtų galima derinti 
amatininkų meistrų tradicijas su 
skaitmeninimu, įtraukiant jaunimą 
mokymo programos pabaigoje;

Or. it

Pakeitimas 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad siekiant remti MVĮ 
būtina gerinti galimybes gauti 
finansavimą ir likvidumą ir kad ES lėšos 
kartu su nacionalinėmis priemonėmis yra 
būtinos, kad įmonės galėtų įveikti dėl 
krizės atsiradusius likvidumo trūkumus; 
pabrėžia, kad MVĮ reikia paramos, kuri 
kompensuotų prarastas pajamas, 
finansuotų pastoviąsias išlaidas ir padėtų 
išvengti bankroto; ragina remti galimą 
MVĮ prieigą prie įvairių finansinių 
išteklių, kad jos nebūtų priklausomos tik 
nuo bankų sistemos, bet taip pat 
apsvarstyti galimybę naudoti kitas 
priemones, įskaitant privatų akcinį 
kapitalą ir sutelktinį finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol
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Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina sinchronizuoti visas 
finansines priemones, kuriomis siekiama 
remti MVĮ vidaus rinkoje; primygtinai 
reikalauja, kad MVĮ konkurencingumui, 
vystymuisi ir atsparumui krizei itin 
svarbios programos būtų įtrauktos į kitą 
daugiametę finansinę programą ir būtų 
užtikrintas joms remti būtinas 
finansavimo lygis; COVID-19 paramos 
programos turėtų būti pritaikytos įvairių 
susijusių sektorių problemoms spręsti ir 
ES finansavimui su nacionalinėmis ir 
regioninėmis iniciatyvomis koordinuoti; 
ekonomikos gaivinimo finansavimu taip 
pat turi būti sprendžiamos papildomos 
išlaidos, kurias visų pirma patiria MVĮ, 
kai krizės metu ir po jos laikosi papildomų 
saugos taisyklių; Europos investicijų 
bankas taip pat turi toliau remti MVĮ, visų 
pirma laikydamasis tvaraus finansavimo 
požiūrio;

Or. en

Pakeitimas 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais;

3. pažymi, kad labai mažoms 
įmonėms ir MVĮ turėtų būti taikomi 
proporcingi įpareigojimai, atsižvelgiant į 
jų ypatumus ir sektorių savitumą; 
primena, kad poveikio MVĮ tyrimas šiuo 
atžvilgiu gali būti naudinga priemonė; 
ragina Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant apriboti 
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rinkos susiskaidymą, kovoti su socialiniu 
ir fiskaliniu dempingu, pašalinti 
nepagrįstas rinkos kliūtis ir užtikrinti 
vienodas sąlygas, kad bendroji rinka būtų 
sąžininga ir naudinga visoms įmonėms ir 
vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 21
Marcel Kolaja

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais;

3. primygtinai reikalauja, kad MVĮ, 
įgyvendindamos ES reguliavimo sistemą, 
gautų tikslinę paramą, t. y. techninę, 
administracinę ir įgūdžių ugdymo 
paramą, siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi bendrosios rinkos taisyklių, o 
administracinė našta turėtų būti kuo 
labiau sumažinta, įskaitant agresyvaus 
patentų ginčų nagrinėjimo grėsmę, ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams; atsižvelgdamas į 
tai, ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti 
kovai su nesąžininga rinkos praktika 
vidaus rinkoje ir geresnei MVĮ apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais;

3. pažymi, kad MVĮ neturėtų būti 
užkraunama našta, ir ragina Komisiją imtis 
griežtų vykdymo užtikrinimo veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad bendroji rinka būtų 
naudinga visoms įmonėms ir vartotojams, 
ir kovoti su pertekliniu reglamentavimu ir 
kitais reguliavimo apribojimais 
pasinaudojant visomis prieinamomis 
priemonėmis ir įstaigomis, tokiomis kaip 
MVĮ atstovas ir Reglamentavimo patikros 
valdyba, siekiant vidaus rinkoje 
tarptautiniam verslui sukurti vienodas 
sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais;

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais; primena, kad 
tolesnis rinkos reguliavimo panaikinimas 
gaivinant ekonomiką po COVID-19 
protrūkio turėtų būti suderintas su 
darbuotojų teisių apsauga ir rinka;

Or. en

Pakeitimas 24
Salvatore De Meo
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais;

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais; atsižvelgdamas į 
tai pataria, kad tiek Europos, tiek ir 
nacionaliniu lygmeniu būtų tinkamai 
taikomi esminiai principai – „kiek plius, 
tiek minus“, t. y. kad kiekviena nauja 
taisyklė turėtų pakeisti esamą, ir 
perteklinio reglamentavimo, t. y. naštos ir 
reikalavimų, kurie viršija skirtingus ES 
teisės aktus perkėlimo į nacionalinę teisę 
etapu, draudimas. (Taip pat galime kalbėti 
apie Europos „būtiniausius 
reikalavimus“);

Or. it

Pakeitimas 25
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais;

3. pažymi, kad MVĮ dažnai patiria 
daugiau sunkumų įgyvendindamos ES 
teisės aktus, ir ragina Komisiją 
atsižvelgiant į tai labiau remti MVĮ; 
ragina Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir ragina 
Komisiją atlikti MVĮ tyrimą siekiant 
įvertinti galimą visų naujai pasiūlytų 
bendrosios rinkos teisės aktų poveikį 
MVĮ;
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Or. en

Pakeitimas 26
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais;

3. pažymi, kad MVĮ turėtų būti 
užkraunama kuo mažesnė našta, ir ragina 
Komisiją imtis griežtų vykdymo 
užtikrinimo veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad bendroji rinka būtų naudinga visoms 
įmonėms ir vartotojams, ir kovoti su 
pertekliniu reglamentavimu ir kitais 
reguliavimo apribojimais, taip sumažinant 
sąnaudas ir palengvinant MVĮ veiklą;

Or. en

Pakeitimas 27
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pripažįsta paramą pagal laikinąją 
valstybės pagalbos sistemą, atsižvelgiant į 
COVID-19 pandemijos sukeltą krizę, ir 
palankiai vertina jos neseniai padarytus 
pakeitimus, pagal kuriuos valstybės narės 
gali teikti viešąją paramą visoms labai 
mažoms ir mažosioms įmonėms; reiškia 
susirūpinimą dėl netolygaus valstybės 
pagalbos paskirstymo ir valstybių narių 
galimybių naudotis likvidumu ir 
fiskalinėmis galimybėmis, nes dėl to gali 
būti iškraipoma konkurencija, atsirasti 
nesąžiningas konkurencinis pranašumas 
ir galimi bendrosios rinkos iškraipymai;



PE655.651v01-00 18/48 AM\1210004LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, jog reikalingi specialūs 
metodai, kad MVĮ galėtų naudoti 
skaitmeninimą, atsižvelgiant į jų 
specifines aplinkybes; socialiniai 
partneriai gali padėti įmonėms parengti jų 
įgūdžių planus, kad būtų galima 
prisitaikyti prie esamų ir būsimų pokyčių;

Or. en

Pakeitimas 29
Marcel Kolaja

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad MVĮ susiduria su 
kliūtimis ne tik gaunant finansavimą, bet 
ir su įgūdžių, įskaitant vadovavimo 
įgūdžius, skaitmeninius ir su tvarumu 
susijusius bei informuotumo įgūdžius, 
kliūtimis; ragina ES ir nacionaliniu 
lygmenimis finansuoti konkrečias 
programas, kuriomis būtų gerinamos 
MVĮ galimybės dalyvauti mokymuose ir 
kuravime; priduria, kad ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti moterų verslumo skatinimui;

Or. en
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Pakeitimas 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad valstybės narės turi 
vengti nesąžiningos konkurencijos 
vidaus rinkoje, nes ji gali daryti 
didelį poveikį labai mažoms 
įmonėms ir MVĮ bei vartotojų 
teisėms;

Or. en

Pakeitimas 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina parengti planą, kaip iš 
esmės sumažinti administracinę naštą ir 
biurokratiją, darančias vidaus rinkoje 
poveikį MVĮ, padidinti MVĮ investicijų 
potencialą ir paspartinti ES ekonomikos 
atgaivinimą; tai turėtų apimti šiuos 
aspektus: 
– remti MVĮ, kad jos galėtų veikti 
tarpvalstybiniu mastu, tokiu būdu 
visapusiškai pasinaudodamos vidaus 
rinkos teikiama nauda; 
– skatinti veiklos plėtrą;
– stiprinti ir integruoti MVĮ aspektą į 
visus poveikio vertinimus atliekant 
privalomą poveikio MVĮ tyrimą 
ankstyvuoju poveikio vertinimo etapu, 
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siekiant išanalizuoti ekonominį pasiūlymų 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
ekonominį poveikį, įskaitant reikalavimų 
laikymosi išlaidas; 
– taikyti taisyklę „kiek plius, tiek minus“ 
taip, kad dėl naujų teisės aktų nustatytų 
papildomų reikalavimų laikymosi išlaidų 
būtų sumažinta atitinkama reikalavimų 
laikymosi išlaidų suma; 
– mažinti reglamentavimo naštą nustatant 
konkrečius ES ir nacionalinio lygmens 
tikslus (pvz., 30 proc. sumažinti arba 
panaikinti 1000 pasenusių taisyklių ir 
reglamentų), kad MVĮ iš tiesų gautų 
naudos augant ir klestint ES vidaus 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 32
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad pernelyg didelis 
reglamentavimas yra didžiausia našta 
MVĮ, todėl norint pasiekti strategijos 
tikslus daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama bet kokių naujų iniciatyvų 
proporcingumui;

Or. en

Pakeitimas 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad nesąžininga 
konkurencija, kurią paprastai skatina už 
ES ribų esančios įmonės, labai kenkia 
Europos MVĮ, ypač gaivinant ekonomiką 
po COVID-19 protrūkio; veiksmingos 
prekybos apsaugos priemonės turėtų būti 
prieinamos MVĮ ir jos turėtų išvengti 
nesąžiningos trečiųjų šalių praktikos;

Or. en

Pakeitimas 34
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad MVĮ yra didžiausios 
laisvos konkurencijos vidaus rinkoje 
naudos gavėjos, todėl konkurencingumo 
ES rinkoje didinimas bus naudingas šiam 
sektoriui;

Or. en

Pakeitimas 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. primena, kad taikant veiksmingą ir 
MVĮ palankų ekologišką požiūrį, turėtų 
būti išvengta papildomos naštos MVĮ, 
kartu leidžiant importuoti iš trečiųjų šalių, 
kurios nesilaiko laisvosios prekybos ir 
ekologijos standartų;
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Or. en

Pakeitimas 36
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. smerkia bet kokius bandymus 
pasinaudoti COVID-19 krize kaip 
pretekstu protekcionistinei praktikai ir 
pernelyg didelei administracinei naštai, 
tenkančiai bendrojoje rinkoje 
veikiančioms MVĮ, ypač krovinių vežimo 
keliais sektoriuje; ragina Komisiją imtis 
ryžtingų veiksmų siekiant apsaugoti laisvę 
teikti paslaugas ES;

Or. en

Pakeitimas 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 
skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp įmonių ir su 
vyriausybėmis;

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 
skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp įmonių ir su 
vyriausybėmis; pabrėžia, kad reikia 
suteikti MVĮ sąžiningą jų sukuriamų 
duomenų pridėtinės vertės dalį, ir 
atkreipia dėmesį, kad sąveikumas ir 
nediskriminacinė prieiga prie duomenų, 
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įskaitant platformų duomenis, yra 
esminiai dalykai siekiant užtikrinti 
skaitmeniniu požiūriu vienodas sąlygas 
vidaus rinkoje ir sėkmingai priimti 
iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis, 
kylančiomis iš dalijimosi duomenimis, 
duomenų saugumo ir kibernetinio 
saugumo visoje vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 38
Marcel Kolaja

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 
skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp įmonių ir su 
vyriausybėmis;

4. pabrėžia itin svarbų ne asmens 
duomenų ir technologijų perdavimo iš 
akademinės bendruomenės į MVĮ, kaip 
skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi ne asmens duomenimis siekiant 
padidinti duomenų srautus tarp įmonių, 
nevyriausybinių organizacijų ir viešojo 
sektoriaus; pabrėžia atvirųjų duomenų ir 
dalijimosi žiniomis naudojantis atviromis 
technologijomis svarbą MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 
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skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp įmonių ir su 
vyriausybėmis;

skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp įmonių ir su 
vyriausybėmis; primena, kad 
skaitmeniniai mokymai ir kvalifikacijos 
kėlimo bei perkvalifikavimo programos, 
skirtos verslininkams ir darbuotojams, 
galėtų padėti MVĮ atsigauti ir skatinti jų 
konkurencingumą ES rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 
skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp įmonių ir su 
vyriausybėmis;

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 
skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; atkreipia 
dėmesį į tai, kad esama įtakos rinkoje 
disbalanso ir prieigos prie duomenų 
kliūčių, kurios daro poveikį MVĮ 
vystymuisi; šiuo atžvilgiu palankiai 
vertina Duomenų strategiją; remia 
Komisijos pastangas skatinti sąveikumą ir 
sukurti Europos duomenų erdves 
patikimam ir saugiam keitimuisi 
duomenimis siekiant padidinti duomenų 
srautus tarp įmonių ir su vyriausybėmis; 
mano, kad visi produktai ir paslaugos, 
kuriami suteikus viešąjį finansavimą, 
turėtų būti skelbiami naudojant atvirojo 
šaltinio licencijas ir prieinami labai 
mažoms įmonėms ir MVĮ; pabrėžia 
strateginę MVĮ perėjimo prie 
skaitmeninių technologijų užtikrinimo 
svarbą ir todėl siūlo kurti būsimas 
bendras Europos duomenų erdves, kurios 
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būtų palankios MVĮ, kad jos galėtų 
naudotis dideliais duomenų rinkiniais;

Or. en

Pakeitimas 41
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 
skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp įmonių ir su 
vyriausybėmis;

4. pabrėžia itin svarbų duomenų, kaip 
skaitmeninės ekonomikos gyvybiškai 
svarbaus veiksnio, vaidmenį; remia 
Komisijos pastangas sukurti Europos 
duomenų erdves patikimam ir saugiam 
keitimuisi duomenimis siekiant padidinti 
duomenų srautus tarp įmonių ir su 
vyriausybėmis; kalbant apie būsimą 
skaitmeninimo postūmį po Covid-19, MVĮ 
galimybės gauti duomenis realiuoju laiku 
ir teisiškai saugiu būdu B2B santykiuose 
taps vis svarbesnės sprendžiant 
nesąžiningos konkurencijos problemas. 
MVĮ prieigos prie duomenų gerinimas 
turėtų būti pagrindinis Europos duomenų 
strategijos įgyvendinimo aspektas; labai 
svarbus labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms atstovaujančių 
organizacijų vaidmuo siekiant padėti MVĮ 
tvariai pereiti prie skaitmeninių 
technologijų;

Or. it

Pakeitimas 42
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad pažangios 
perversminės technologijos, pvz., blokų 
grandinė, dirbtinis intelektas, debesija ir 
itin našios kompiuterinės sistemos, gali 
labai padidinti MVĮ konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad reikia sudaryti 
palankesnes sąlygas MVĮ įsisavinti 
dirbtinį intelektą skatinant kurti MVĮ 
tarpvalstybinius dirbtinio intelekto 
susivienijimus strateginėse vertės 
grandinėse vidaus rinkoje, taip pat 
skatinant investicijas į naujos kartos 
standartus, priemones ir infrastruktūrą 
duomenims saugoti ir tvarkyti; pažymi, 
kad svarbu užtikrinti MVĮ prieigą prie 
IRT standartų ir informuotumą apie juos, 
kad jos galėtų diegti inovacijas ir teikti 
labiau pritaikytus skaitmeninius 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
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4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ 
susiduria su sunkumais gindamos savo 
intelektinės nuosavybės teises, o tai gali 
kelti grėsmę jų vystymuisi; ragina 
Komisiją didinti informuotumą apie 
intelektinę nuosavybę, rengti išorės 
konsultacijas ir garantuoti tinkamą 
vykdymo užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 45
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad skaitmeninimas MVĮ 
teikia įvairią naudą, pvz., suteikia naujų 
galimybių siūlyti skaitmenines paslaugas 
arba produktus ir plečia jų galimybes 
patekti į rinką; atkreipia dėmesį į tai, kad 
MVĮ vis dažniau patiria spaudimą 
atitinkamai pritaikyti savo verslo modelius 
ir taikyti reikiamas skaitmenines 
technologijas, kad išliktų konkurencingos 
ir patrauklios klientams, nes didėja verslo 
neskaitmeninimo alternatyviosios 
sąnaudos;

Or. en

Pakeitimas 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
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4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad startuoliai yra MVĮ, 
turinčios didesnį augimo potencialą 
naujuose skaitmeniniuose sektoriuose, 
pvz., dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir 
robotikos; pabrėžia, kad mikroįmonės ir 
labai mažos įmonės, kurios neturi 
pakankamai išteklių ar infrastruktūros 
skaitmeninei transformacijai, taip pat turi 
turėti galimybę naudotis pakankamais 
finansiniais ištekliais ir būti tinkamai 
remiamos; primena, kad krizė keliuose 
sektoriuose taip pat kelia didelę grėsmę 
tradicinėms MVĮ, kurios daugiausia 
dėmesio skiria tvariam visuomenės 
vystymuisi, ir jos turėtų būti tinkamai 
remiamos;

Or. en

Pakeitimas 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia elektroninės prekybos 
teikiamas galimybes pasiekti naujus 
klientus ir rinkas remiant labai mažų 
įmonių ir MVĮ ekonomikos atgaivinimą; 
atkreipia dėmesį į tokių teisės aktų, kaip 
Platformų verslui reglamento, pridėtinę 
vertę šioje srityje ir ragina skubiai juos 
įgyvendinti ir užtikrinti jų vykdymą; 
įspėja, kad e. prekyboje nuolat kyla 
nesąžiningos konkurencijos pavojus, be 
kita ko, dėl to, kad elektroninėse 
prekyvietėse, skirtose ES vartotojams, 
esama reikalavimų neatitinkančių, 
neteisėtų ar nesaugių produktų; pabrėžia, 
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kad šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo teks 
būsimam Skaitmeninių paslaugų aktui;

Or. en

Pakeitimas 48
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. vis dėlto pabrėžia, kad vienodos 
galimybės gauti investicijų tebėra iššūkis 
ES, atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose 
valstybėse narėse susiduriama su 
didesniais sunkumais gauti finansavimą, 
o tai lemia MVĮ konkurencingumo 
skirtumus bendrojoje rinkoje; ragina 
Komisiją panaikinti šį finansinių 
galimybių trūkumą ir užtikrinti, kad MVĮ 
konkuruotų vienodomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. atkreipia dėmesį į ES DFP 
programų, visų pirma Bendrosios rinkos 
programos, „InvestEU“, Skaitmeninės 
Europos programos, programos „Europos 
horizontas“ ir kitų programų, pridėtinę 
vertę siekiant remti labai mažas įmones ir 
MVĮ; pabrėžia, kad svarbu greitai priimti 
DFP ir Europos Sąjungos ekonomikos 
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gaivinimo priemonę; mano, kad 
bendrosios rinkos programos MVĮ linija 
turėtų išlaikyti Parlamento pozicijoje 
nustatytą užmojų lygį; pabrėžia, kad 
svarbu supaprastinti labai mažų įmonių ir 
MVĮ galimybes gauti ES lėšų; 

Or. en

Pakeitimas 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant 
su regionų ir vietos valdžios institucijomis 
ir suteikiant lengvą skaitmeninę prieigą 
prie informacijos, procedūrų ir paslaugų, 
susijusių su tarpvalstybiniu verslu, įskaitant 
konsultacijas viešųjų pirkimų ir 
finansavimo šaltinių klausimais;

5. ragina valstybes nares įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant 
su regionų ir vietos valdžios institucijomis 
bei kitomis valstybėmis narėmis suteikiant 
lengvą skaitmeninę prieigą prie 
informacijos, procedūrų ir paslaugų, 
susijusių su tarpvalstybiniu verslu, įskaitant 
konsultacijas viešųjų pirkimų ir 
finansavimo šaltinių klausimais;

Or. en

Pakeitimas 51
Marcel Kolaja

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant 

5. ragina valstybes nares įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant 
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su regionų ir vietos valdžios institucijomis 
ir suteikiant lengvą skaitmeninę prieigą 
prie informacijos, procedūrų ir paslaugų, 
susijusių su tarpvalstybiniu verslu, įskaitant 
konsultacijas viešųjų pirkimų ir 
finansavimo šaltinių klausimais;

su regionų ir vietos valdžios institucijomis 
ir suteikiant lengvą skaitmeninę prieigą 
prie informacijos, procedūrų, paramos ir 
paslaugų, susijusių su tarpvalstybiniu 
verslu, įskaitant konsultacijas viešųjų 
pirkimų ir finansavimo šaltinių klausimais;

Or. en

Pakeitimas 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant 
su regionų ir vietos valdžios institucijomis 
ir suteikiant lengvą skaitmeninę prieigą 
prie informacijos, procedūrų ir paslaugų, 
susijusių su tarpvalstybiniu verslu, įskaitant 
konsultacijas viešųjų pirkimų ir 
finansavimo šaltinių klausimais;

5. ragina valstybes nares įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant 
su regionų ir vietos valdžios institucijomis 
ir suteikiant lengvą skaitmeninę prieigą 
prie informacijos, procedūrų ir paslaugų, 
susijusių su tarpvalstybiniu verslu, 
įskaitant konsultacijas viešųjų pirkimų ir 
finansavimo šaltinių klausimais; palankiai 
vertina MVĮ atstovo sistemą siekiant 
būsimuose teisės aktuose labiau 
atsižvelgti į galutinį vartotoją; vis dėlto 
siūlo kritiškai įvertinti jo skyrimo procesą 
ir veikimą, siekiant ištaisyti galimus 
trūkumus ir užtikrinti veiksmingą jo 
veikimą visose valstybėse narėse, nuolat 
koordinuojant veiksmus su atitinkamomis 
verslo asociacijomis ir suinteresuotaisiais 
subjektais;

Or. en

Pakeitimas 53
Salvatore De Meo
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant 
su regionų ir vietos valdžios institucijomis 
ir suteikiant lengvą skaitmeninę prieigą 
prie informacijos, procedūrų ir paslaugų, 
susijusių su tarpvalstybiniu verslu, įskaitant 
konsultacijas viešųjų pirkimų ir 
finansavimo šaltinių klausimais;

5. ragina valstybes nares įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus MVĮ 
palankiu būdu, glaudžiai bendradarbiaujant 
su regionų ir vietos valdžios institucijomis 
ir suteikiant lengvą skaitmeninę prieigą 
prie informacijos, procedūrų ir paslaugų, 
susijusių su tarpvalstybiniu verslu, įskaitant 
konsultacijas viešųjų pirkimų ir 
finansavimo šaltinių klausimais; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu neatidėliotinos 
priemonės, pavyzdžiui, platesnis valdžios 
institucijų skyrių ir verslo įmonių 
santykių skaitmeninimas ir vyriausybės 
duomenų bazių sąveikumas – tai 
veiksmai, kurių nebegalima atidėti;

Or. it

Pakeitimas 54
Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. nustatyta, kad reikia remti MVĮ, 
kad jos turėtų daugiau galimybių patekti į 
vidaus rinką ir diegti inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 55
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia naudotis 
Europos viešųjų pirkimų platforma 
„GovTech“ (ES „GovTech“), kad būtų 
atidžiai stebima MVĮ dalyvavimo 
sprendžiant viešųjų pirkimų uždavinius 
padėtis visoje ES, o vėliau būtų 
formuojama geroji patirtis ir papildomi 
teisėkūros standartai;

Or. en

Pakeitimas 56
Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. svarbu, kad MVĮ turėtų galimybę 
susipažinti su informacija ir dalyvauti 
mokymuose apie skaitmeninimo vaidmenį 
jų veikloje;

Or. en

Pakeitimas 57
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją 2020 m. pradėti 
įgyvendinti Europos iniciatyvą 
„GovTech“ ir nedidelio masto bandomąjį 
projektą siekiant skatinti geriausią patirtį 
kuriant vyriausybės, pradedančiųjų 
įmonių ir skaitmeninių MVĮ sąveikos 
poveikį ir sudaryti palankesnes sąlygas 
kelioms valstybėms narėms naudotis 
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tarpvalstybine priemone, kuria 
skatinamos vienodos galimybės patekti į 
rinką Europos skaitmeninėms MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 58
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ 
galimybes naudojantis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir platformomis, kad būtų 
išplėsti tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai gali 
svariai prisidėti prie tvarios ekonomikos 
kūrimo;

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ 
galimybes, panaikinant nevienodas 
galimybes dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose ir diskriminacinį, 
neproporcingą ar neobjektyvų 
perkančiųjų organizacijų elgesį, 
naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis ir 
platformomis, kad būtų išplėsti taip pat 
tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; pabrėžia, 
kad žalieji viešieji pirkimai gali svariai 
prisidėti prie tvarios ekonomikos kūrimo, 
taip pat aplinkos tvarumo tikslais 
naudojant vadinamąsias Km0 sutartis, 
pagal kurias nustatomi vietos įmonėms 
palankesni kriterijai, orientuoti į tuos, 
kurie naudojami ES žemės ūkio srities 
teisės aktuose trumpoms tiekimo 
grandinėms skatinti; pažymi, kad to 
galima pasiekti taip pat numatant 
minimalų 50 proc. viešųjų pirkimų 
rezervą labai mažoms ir mažosioms 
įmonėms, kurių registruota ir pagrindinė 
buveinė yra netoli su tarpvalstybiniais 
interesais nesusijusių darbų vykdymo 
vietos, kai viešųjų pirkimų vertė nesiekia 
150 000 EUR ribos;

Or. it
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Pakeitimas 59
Marcel Kolaja

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ 
galimybes naudojantis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir platformomis, kad būtų 
išplėsti tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai gali 
svariai prisidėti prie tvarios ekonomikos 
kūrimo;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares 
supaprastinti viešųjų pirkimų konkursų 
procesus pasinaudojant ES naujos viešųjų 
pirkimų sistemos lankstumu ir padidinti 
MVĮ galimybes, be kita ko, naudojantis 
skaitmeninėmis priemonėmis ir 
platformomis, kad būtų išplėsti valstybių ir 
tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; pabrėžia, 
kad žalieji viešieji pirkimai yra strateginė 
priemonė tvarios gamybos ir vartojimo 
modeliams skatinti, kartu remiant MVĮ 
inovacijas, ir ragina nustatyti privalomus 
minimalius tikslus, kad būtų sistemingai 
taikomi socialiniai ir aplinkos apsaugos 
kriterijai; mano, kad nacionalinio 
lygmens ir Europos viešasis 
administravimas yra gana rizikingas ir 
dažnai jam stinga įgūdžių, reikalingų 
inovacijoms įdiegti; pabrėžia, kad viešojo 
administravimo institucijos turėtų rodyti 
pavyzdį pirkdamos produktus ir paslaugas 
iš novatoriškų MVĮ viešųjų pirkimų 
procedūros metu, ir primena, kad viešai 
finansuojamas viešojo sektoriaus 
kodeksas turėtų būti viešai prieinamas 
pagal laisvo naudojimo ir atvirojo kodo 
programinės įrangos licenciją; 

Or. en

Pakeitimas 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
6 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ 
galimybes naudojantis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir platformomis, kad būtų 
išplėsti tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai gali 
svariai prisidėti prie tvarios ekonomikos 
kūrimo;

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu siekiant padidinti MVĮ 
galimybes, pavyzdžiui, galimybę padalyti 
pirkimus mažesnėmis dalimis ir 
supaprastinti administracines procedūras, 
taip pat naudojantis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir platformomis, kad būtų 
išplėsti tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai gali 
svariai prisidėti prie tvarios ekonomikos 
kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ 
galimybes naudojantis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir platformomis, kad būtų 
išplėsti tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai gali 
svariai prisidėti prie tvarios ekonomikos 
kūrimo;

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ 
galimybes naudojantis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir platformomis, kad būtų 
išplėsti tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai ir 
supaprastinta galimybė dalyvauti 
konkursuose gali svariai prisidėti prie 
tvarios ekonomikos kūrimo; jei įmanoma, 
ragina viešuosiuose konkursuose 
pirmenybę teikti Europos labai mažoms 
įmonėms ir MVĮ;

Or. en
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Pakeitimas 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ 
galimybes naudojantis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir platformomis, kad būtų 
išplėsti tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai gali 
svariai prisidėti prie tvarios ekonomikos 
kūrimo;

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų pirkimų 
sistemos lankstumu ir padidinti MVĮ 
galimybes naudojantis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir platformomis, kad būtų 
išplėsti tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai gali 
svariai prisidėti prie tvarios ekonomikos 
kūrimo; apgailestauja, kad mažiausios 
kainos kriterijus dažnai vis dar yra 
lemiamas viešųjų pirkimų procese, o tai 
dažnai yra nenaudinga MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant ES naujos viešųjų 
pirkimų sistemos lankstumu ir 
padidinti MVĮ galimybes naudojantis 
skaitmeninėmis priemonėmis ir 
platformomis, kad būtų išplėsti 
tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; 
pabrėžia, kad žalieji viešieji pirkimai 
gali svariai prisidėti prie tvarios 
ekonomikos kūrimo;

6. ragina valstybes nares supaprastinti 
viešųjų pirkimų konkursų procesus 
pasinaudojant Komisijos naujų gairių ES 
viešųjų pirkimų sistemoje lankstumu ir 
padidinti MVĮ galimybes vidaus rinkoje 
naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis ir 
platformomis, kad būtų išplėsti 
tarpvalstybiniai viešieji pirkimai; pabrėžia, 
kad tvarūs viešieji pirkimai gali svariai 
prisidėti prie perėjimo prie tvaresnės 
ekonomikos ir kad MVĮ reikia tinkamos 
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paramos šiam perėjimui paspartinti;

Or. en

Pakeitimas 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad reikia didinti MVĮ 
dalį viešosiose sutartyse, didinant jų 
galimybes dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose ir kovojant su konkurencijos 
kriterijais, kurie peržengia pagrindinius 
perkamų paslaugų ar prekių elementus, 
tokius kaip kaina, kokybė ir tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pripažįsta, kad kai kurios valstybės 
ir miestai gali uždrausti arba labiau 
reguliuoti vadinamųjų skaitmeninių 
platformų veiklą; pabrėžia, kad reikia 
skubiai platesniu mastu reglamentuoti 
šias platformas siekiant užkirsti kelią 
nesąžiningai konkurencijai ir užtikrinti 
darbuotojų ir vartotojų teisių laikymąsi 
bei naudotojų saugumą;

Or. en
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Pakeitimas 66
Kosma Złotowski

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ 
menkai dalyvauja viešuosiuose 
pirkimuose, ypač tarpvalstybiniuose 
pirkimuose, kuriuose jos sudaro tik 
25 proc. tarpvalstybinių viešųjų pirkimų 
vertės (palyginti su 33 proc. šalies viduje); 
pabrėžia, kad ES bendros viešųjų pirkimų 
išlaidos sudaro 14 proc. bendro valstybių 
narių BVP, todėl MVĮ dalyvavimo 
konkursuose didinimas galbūt yra 
didžiausia skaitmeninių MVĮ finansavimo 
galimybė; pabrėžia, kad siekiant šio tikslo 
reikia naudoti naujas viešųjų pirkimų 
metodikas (pvz., projekto konkurso 
modelius) ir kurti naujas priemones, kad 
jos būtų praktiškai įgyvendintos;

Or. en

Pakeitimas 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad reikia gerokai 
padidinti MVĮ dalyvavimą ES viešųjų 
pirkimų rinkoje; primena kokia svarbi 
MVĮ yra Europos viešųjų pirkimų rinka, 
kuri grindžiama vidutinio dydžio 
konkursais, leidžiančiais joms dalyvauti 
viešųjų pirkimų procese, ir kai vidaus 
rinkoje gali vykti tikra ir sąžininga rinkos 
dalyvių konkurencija; be to, pabrėžia, jog 
svarbu, kad Europos bendrasis viešųjų 
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pirkimų dokumentas (EBVPD) būtų 
prieinamesnis MVĮ; ragina sukurti 
skaitmenines priemones, pvz., platformas, 
kuriomis būtų gerinama MVĮ prieiga prie 
svarbios viešųjų pirkimų informacijos;

Or. en

Pakeitimas 68
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad „Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategijos“ 
tikslai turėtų būti visiškai suderinti su 
finansiniais ir kitais ištekliais, kad 
valstybės narės galėtų skatinti MVĮ 
perėjimą prie tvaresnio vystymosi ir 
skaitmeninimo, nes tai ypač svarbu 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir 
regionams įgyvendinant sanglaudos 
politiką; pabrėžia, kad šie tikslai negali 
būti prieštaringi ir, priešingai, turi būti 
taikomi kartu su priemonėmis, kuriomis 
siekiama išsaugoti darbo vietas, 
užtikrinant darbuotojų teises, ir gerinti 
darbo sąlygas ir vartotojų teises įvairiuose 
veiklos sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; Primygtinai ragina Komisiją 
skubiai parengti Pavėluotų mokėjimų 
direktyvą1 tvirtomis stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemonėmis, kad visoje 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma;

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; primygtinai ragina Komisiją skubiai 
parengti Pavėluotų mokėjimų direktyvą1 
tvirtomis stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemonėmis, kad visoje 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma, 
įskaitant aktyvų pažeidimų nagrinėjimo 
procedūrų taikymą tais atvejais, kai 
Direktyva nėra tinkamai įgyvendinama; 
šiuo tikslu ragina valstybes nares paskirti 
nepriklausomą vykdymo užtikrinimo 
instituciją, atsakingą už tinkamo 
pavėluoto mokėjimo taisyklių taikymo 
stebėseną ir įgaliotą skirti baudas 
pavėluoto mokėjimo atveju;

__________________________ __________________________

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES 
dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius 
(OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES 
dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius 
(OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; Primygtinai ragina Komisiją 
skubiai parengti Pavėluotų mokėjimų 
direktyvą1 tvirtomis stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemonėmis, kad visoje 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma;

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; Primygtinai ragina Komisiją 
skubiai parengti Pavėluotų mokėjimų 
direktyvą1 tvirtomis stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemonėmis, kad visoje 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma; 
ragina Europos, nacionalinio, regionų ir 



PE655.651v01-00 42/48 AM\1210004LT.docx

LT

vietos lygmens valdžios institucijas rodyti 
tinkamą pavyzdį laiku mokant MVĮ.

__________________________ __________________________

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES 
dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius 
(OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES 
dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius 
(OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; Primygtinai ragina Komisiją 
skubiai parengti Pavėluotų mokėjimų 
direktyvą1 tvirtomis stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemonėmis, kad visoje 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma;

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; Primygtinai ragina Komisiją 
skubiai parengti Pavėluotų mokėjimų 
direktyvą1 tvirtomis stebėsenos ir 
vykdymo užtikrinimo priemonėmis, kad 
visoje bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma, 
ypač vykdant sandorius tarp viešojo ir 
privačiojo sektorių;

_______________________________ __________________________

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES 
dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius 
(OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu 
mokėjimu, atliekamu pagal komercinius 
sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 72
Salvatore De Meo
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; Primygtinai ragina Komisiją 
skubiai parengti Pavėluotų mokėjimų 
direktyvą1 tvirtomis stebėsenos ir vykdymo 
užtikrinimo priemonėmis, kad visoje 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma;

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų MVĮ bankroto 
atvejų ES ir kad šiuo pandemijos 
laikotarpiu padėtis pablogėjo; primygtinai 
ragina Komisiją skubiai parengti Pavėluotų 
mokėjimų direktyvą1 tvirtomis stebėsenos 
ir vykdymo užtikrinimo priemonėmis, kad 
visoje bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma, 
taip pat spręsti mokėjimo sąlygų ir 
netinkamo elgesio klausimą, taip pat B2B 
santykiuose; pažymi, kad ypač šiuo 
pandemijos laikotarpiu naujų skolų 
išmokėjimo laikotarpio sumažinimo 
tendencijai reikėtų skirti daugiau 
dėmesio, įvedant tiesioginį ir visuotinį 
grąžintinų lėšų viešojo administravimo 
institucijoms ir reikalavimų tarpusavio 
įskaitymą;

_______________________________ _______________________________
1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES 
dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius 
(OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES 
dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius 
(OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

Or. it

Pakeitimas 73
Marcel Kolaja

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; primygtinai ragina Komisiją skubiai 
parengti Pavėluotų mokėjimų direktyvą1 
tvirtomis stebėsenos ir vykdymo 

7. pabrėžia, kad pavėluoti mokėjimai 
sudaro ketvirtadalį visų ES MVĮ bankroto 
atvejų; primygtinai ragina Komisiją skubiai 
parengti Pavėluotų mokėjimų direktyvą1 
tvirtomis stebėsenos ir vykdymo 
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užtikrinimo priemonėmis, kad visoje 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrinti ir 
skatinami skubūs mokėjimai kaip norma;

užtikrinimo priemonėmis ir imtis tinkamų 
privalomų priemonių dabartinei sistemai 
sustiprinti, kad visoje bendrojoje rinkoje 
būtų užtikrinti ir skatinami skubūs 
mokėjimai kaip norma;

_______________________________ __________________________

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES 
dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, 
atliekamu pagal komercinius sandorius 
(OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu 
mokėjimu, atliekamu pagal komercinius 
sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia 
stiprinti ir baigti kurti bendrąją paslaugų 
rinką, pirmiausia skirtą MVĮ; 
trumpalaikiams tarpvalstybiniams 
paslaugų užsakymams turi būti 
netaikomas reikalavimas turėti A1 
sertifikatą, kad nedidėtų paslaugų vidaus 
rinkos susiskaidymas.

Or. en

Pakeitimas 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad tvari ir novatoriška 
bendroji rinka gali būti sukurta tik tuo 
atveju, jei labai mažos įmonės ir MVĮ 
galės pereiti prie skaitmeninio ir 
aplinkosauginio tvarumo; pabrėžia, kad 
svarbu veiksmingai teikti finansinę ir 
nefinansinę paramą labai mažoms 
įmonėms ir MVĮ visose valstybėse narėse; 
atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 
skaitmeninių inovacijų centrų ir Europos 
įmonių tinklų plėtrą; rekomenduoja 
užtikrinti didesnį koordinavimą 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis, taip 
pat aktyvesnį vietos MVĮ asociacijų 
dalyvavimą; ragina Komisiją padėti labai 
mažoms įmonėms ir MVĮ pasinaudoti 
įvairiomis iniciatyvomis, numatytomis 
naujajame žaliajame kurse, Pramonės 
strategijoje ir komunikate „Europos 
skaitmeninės ateities formavimas“, nes 
skaitmeninimas ir tvarumas suteikia joms 
didelių galimybių augti; atkreipia dėmesį į 
tai, kad MVĮ turi būti įtrauktos į visas ES 
politikos sritis.

Or. en

Pakeitimas 76
Salvatore De Meo

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Europos Komisiją daugiau 
dėmesio ir svarbos skirti ES MVĮ atstovo 
vaidmeniui, palyginti su atstovo MVĮ 
reikalams vaidmeniu, numatytu pagal 
Smulkiojo verslo aktą. Specialiojo 
pasiuntinio MVĮ paskyrimas yra svarbi 
priemonė jų naudai vykdomai politikai 
remti, nes minėtas asmuo atlieka 
veiksmingą stebėsenos vaidmenį ir skatina 
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politikos įgyvendinimą. Būtina, kad ES 
atstovo paskyrimui pritartų Europos 
socialiniai partneriai, su kuriais jis turi 
nuolat palaikyti ryšius. ES MVĮ atstovas 
turės iš tiesų užtikrinti Europos strategijos 
įgyvendinimą ir principo „Visų pirma 
galvokime apie mažuosius“ taikymą 
visose ES politikos srityse. Be to, būtina, 
kad nacionaliniai MVĮ atstovai įrodytų, 
jog užmezgė struktūrinį ir nuolatinį 
dialogą su reprezentatyviausiomis 
nacionalinėmis šios srities asociacijomis, 
kad ES lygmeniu būtų užtikrintas indėlis, 
grindžiamas tikrąja praktine patirtimi, 
kuo labiau atitinkančia tikruosius labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
poreikius.

Or. it

Pakeitimas 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia šeimos valdomų ir šeimai 
priklausančių įmonių, kurios yra vietos 
ekonomikos pagrindas, svarbą; jos kuria 
gerovę, teikia darbo vietas, yra 
įsišaknijusios vietos teritorijoje ir yra 
susijusios su vietos bendruomenėmis; 
pabrėžia, kad šeimos verslo įmonės 
sudaro daugiau kaip 60 proc. visų 
Europos įmonių – nuo individualių iki 
didelių tarptautinių įmonių; didelės ar 
mažos, į biržos prekybos sąrašus įtrauktos 
ar neįtrauktos šeimos įmonės vaidina 
svarbų vaidmenį ES ekonomikoje.

Or. en
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Pakeitimas 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
reikia sukurti Europos teisinę franšizės 
sistemą, nes daugelis MVĮ yra didelių 
tarptautinių įmonių franšizės teisių 
perėmėjos ir dažnai susiduria su 
nevienoda derybine pozicija ir sutarčių 
sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 79
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. apgailestauja dėl bendrosios 
paslaugų rinkos susiskaidymo, dėl kurio 
paslaugų sektoriaus MVĮ negali 
visapusiškai pasinaudoti Europos 
bendrąja rinka; ragina Komisiją skubiai 
pašalinti likusias kliūtis prekybai, 
darančias poveikį paslaugų sektoriui, kad 
būtų išnaudotas visas bendrosios rinkos 
potencialas;

Or. en

Pakeitimas 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. atkreipia dėmesį į tai, kad 
vidutinės kapitalizacijos įmonės, kurios 
viršija MVĮ apibrėžties kriterijus, labai 
prisideda prie ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo vidaus rinkoje, tačiau 
gauna per mažai paramos; ragina 
Komisiją apsvarstyti galimybę persvarstyti 
dabartinę MVĮ apibrėžtį ir pasiūlyti 
papildomą atskirą vidutinės 
kapitalizacijos įmonių apibrėžtį, 
užtikrinant, kad visų pirma mažos 
vidutinės kapitalizacijos įmonės, kuriose 
dirba nuo 250 iki 499 darbuotojų, galėtų 
gauti daugiau lengvatų ir būti 
skatinamos, kartu užtikrinant, kad MVĮ 
finansavimas nebūtų sumažintas toms 
MVĮ, kurios atitinka dabartinius 
kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. palankiai vertina MVĮ apibrėžtį, 
kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, 
todėl ragina išlaikyti šią apibrėžtį ES 
teisės aktuose ir užtikrinti nuoseklų jos 
aiškinimą visose valstybėse narėse. 

Or. en


