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Pakeitimas 1
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-A. kadangi transporto sektorius yra 
strategiškai svarbus valstybių narių 
vystymuisi, jų ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, ekonomikos 
veikimui ir gyventojų judumui;  kadangi 
šių sektorių MVĮ patiria įvairių veiklos 
suvaržymų, įskaitant kuro sąnaudas, kelių 
rinkliavas ar pagalbinės infrastruktūros 
trūkumą;

Or. pt

Pakeitimas 2
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
-A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-Aa. kadangi MVĮ, veikiančių 
transporto ir turizmo sektoriuose, skaičius 
išaugo atitinkamai iki 1 ir 2 mln. ir juose 
iš viso tiesiogiai įdarbinama daugiau kaip 
16 mln. darbuotojų;

Or. pt

Pakeitimas 3
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
-A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-Ab. kadangi turizmo sektorius yra 
svarbiausias įvairių valstybių narių 
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ekonomikai; kadangi šiam sektoriui 
būdingas sezoniškumas ir dėl reguliavimo 
panaikinimo atsiranda nesąžininga 
konkurencija;

Or. pt

Pakeitimas 4
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
-A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-Ac. kadangi nacionalinės ir Europos 
Sąjungos labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės yra sykiu labai 
kompleksinės ir nevienalytės, kalbant apie 
jų dydį ir labai įvairius veiklos sektorius, 
kuriuose jos dalyvauja, apie kiekvienai iš 
jų būdingą savitą dinamiką – kartais labai 
skirtingą, ypač ekonominę, finansinę, 
socialinę ir netgi politinę;

Or. pt

Pakeitimas 5
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
-A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-Ad. kadangi didelė dauguma VMĮ dėl 
finansavimo priklauso nuo bankų 
sektoriaus;

Or. pt

Pakeitimas 6
Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Frankowski
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Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl taikomų judumo 
apribojimų COVID-19 protrūkis labiausiai 
paveikė transporto ir turizmo sektoriuose 
veikiančias labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

A. kadangi dėl judumo apribojimų 
taikymo COVID-19 protrūkis labiausiai 
paveikė transporto ir turizmo sektoriuose 
veikiančias labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ), o tai suteikia 
pagrindo imtis Europos turizmo politikos, 
kuriai paremti kitoje daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) būtų 
numatyta biudžeto eilutė;

Or. en

Pakeitimas 7
Maria Grapini

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl taikomų judumo 
apribojimų COVID-19 protrūkis labiausiai 
paveikė transporto ir turizmo sektoriuose 
veikiančias labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

A. kadangi dėl taikomų judumo 
apribojimų COVID-19 protrūkis labiausiai 
paveikė transporto ir turizmo sektoriuose 
veikiančias labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ) ir reikia imtis 
skubių veiksmų MVĮ remti, siekiant joms 
padėti įveikti šią krizę;

Or. ro

Pakeitimas 8
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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A. kadangi dėl taikomų judumo 
apribojimų COVID-19 protrūkis labiausiai 
paveikė transporto ir turizmo sektoriuose 
veikiančias labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

A. kadangi dėl judumo apribojimų bei 
su apgyvendinimo ir maitinimo įstaigoms 
susijusių sveikatos protokolų taikymo 
COVID-19 protrūkis labiausiai paveikė 
transporto ir turizmo sektoriuose 
veikiančias labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

Or. en

Pakeitimas 9
Karima Delli

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl taikomų judumo 
apribojimų COVID-19 protrūkis labiausiai 
paveikė transporto ir turizmo sektoriuose 
veikiančias labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ);

A. kadangi dėl judumo apribojimų 
taikymo COVID-19 protrūkis labiausiai 
paveikė transporto ir turizmo sektoriuose 
veikiančias labai mažas, mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ) bei startuolius;

Or. en

Pakeitimas 10
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi transporto ir turizmo 
sektorių MVĮ turi didžiulį potencialą 
diegti inovacijas abiejuose sektoriuose, 
tačiau susiduria su slegiančiomis 
biurokratinėmis procedūromis, kurios 
kartu su nepakankama prieiga prie 
finansų užkerta joms kelią veiksmingai 
investuoti į skaitmeninimą, darbuotojų 
perkvalifikavimą ir tvarumą;

Or. en
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Pakeitimas 11
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi greitas transporto 
sektoriaus veiklos atnaujinimas 
nepaprastai svarbus Europos ekonomikos 
gaivinimui;

Or. en

Pakeitimas 12
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi dauguma MVĮ gyvena iš 
ir dėl nacionalinių rinkų;

Or. pt

Pakeitimas 13
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi labai mažos įmonės ir 
MVĮ sudaro didžiąją transporto 
sektoriaus įmonių daugumą, vadinasi, 
turi didžiausią potencialą kurti darbo 
vietas ir skatinti ekonomikos pažangą;
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Or. en

Pakeitimas 14
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi šiuo metu smulkios 
įmonės susiduria su tokiomis kliūtimis, 
kaip nepakankama vidaus rinkos 
integracija, reglamentavimo nuostatų 
neatitikimas ir perteklinė administracinė 
našta;

Or. en

Pakeitimas 15
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi Europos 
konkurencingumas atsilieka nuo kitų 
išsivysčiusių ekonomikų, o tai kelia 
grėsmę Europos galimybėms užtikrinti 
gerovę ir klestėjimą;

Or. en

Pakeitimas 16
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi po COVID-19 protrūkio 
nelygybė tarp valstybių narių, kiek tai 
susiję su parama, kurią jos gali suteikti 
savo MVĮ, gali dar labiau iškraipyti 
konkurenciją bendrojoje rinkoje tarp 
skirtingų šalių MVĮ;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi po COVID-19 protrūkio 
nelygybė tarp valstybių narių, kiek tai 
susiję su parama, kurią jos gali suteikti 
savo MVĮ, gali dar labiau iškraipyti 
konkurenciją bendrojoje rinkoje tarp 
skirtingų šalių MVĮ;

B. kadangi tarp valstybių narių 
egzistuojanti nelygybė, susijusi su parama, 
kurią jos gali suteikti savo MVĮ, jau buvo 
problema ir prieš COVID-19 protrūkį ir 
dabar gali dar labiau iškraipyti 
konkurenciją bendrojoje rinkoje tarp 
skirtingų šalių MVĮ;

Or. it

Pakeitimas 18
Maria Grapini

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi po COVID-19 protrūkio 
nelygybė tarp valstybių narių, kiek tai 
susiję su parama, kurią jos gali suteikti 
savo MVĮ, gali dar labiau iškraipyti 
konkurenciją bendrojoje rinkoje tarp 
skirtingų šalių MVĮ;

B. kadangi po COVID-19 protrūkio 
nelygybė tarp valstybių narių, kiek tai 
susiję su parama, kurią jos gali suteikti 
savo MVĮ, gali dar labiau iškraipyti 
konkurenciją bendrojoje rinkoje tarp 
skirtingų šalių MVĮ ir dėl to susiskaidytų 
bendroji rinka;

Or. ro
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Pakeitimas 19
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi po COVID-19 protrūkio 
nelygybė tarp valstybių narių, kiek tai 
susiję su parama, kurią jos gali suteikti 
savo MVĮ, gali dar labiau iškraipyti 
konkurenciją bendrojoje rinkoje tarp 
skirtingų šalių MVĮ;

B. kadangi įvykus COVID-19 
protrūkiui valstybės narės turi numatyti 
reikiamą paramą, kurią jos gali suteikti 
savo MVĮ, ypač pasinaudodamos 
valstybės pagalbos taisyklių lankstumu, 
tačiau nesudarydamos sąlygų 
konkurencijai bendrojoje rinkoje 
iškraipyti;

Or. en

Pakeitimas 20
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi dėl pandemijos kilus 
ekonominei krizei, nemažai MVĮ atsidūrė 
ties nemokumo riba; kadangi netradicinės 
pinigų politikos priemonės, kurių 
reaguodamas į ekonominę krizę ėmėsi 
Europos Centrinis Bankas (ECB), padeda 
stambioms bendrovėms, kurios labiau 
pasikliauja komercinių skolų rinka, 
tačiau nepagerina finansinių sąlygų MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 21
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
GUE/NGL frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi turizmas yra sudėtingas 
sektorius, kuris apima daug 
suinteresuotųjų šalių ir kuriame 
nepaprastai svarbų vaidmenį atlieka 
judumas; kadangi 90 proc. sektoriaus 
sudaro MVĮ; kadangi didžiausią smūgį 
COVID-19 krizė sudavė MVĮ; kadangi dėl 
to dauguma turizmo bendrovių išgyvena 
likvidumo krizę;

Or. en

Pakeitimas 22
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi įmonių veiklą apsunkina 
finansinės ir erzinančios išlaidos, 
susijusios su atitikties esant pernelyg 
dideliam reglamentavimui užtikrinimu; 
kadangi administracinių procedūrų 
išlaidos ir sudėtingumas iki šiol yra didelė 
kliūtis MVĮ, o pažangus reguliavimo 
panaikinimas gali paskatinti kūrybiškumą 
ir inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 23
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
B c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi inovacijos prasideda ne 
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nuo reglamentavimo, o nuo verslininkų 
idėjų jungimo ir finansavimo; kadangi 
reglamentavimas turėtų apimti konkrečių 
problemų, pvz., susijusių su saugumu ir 
tarša, sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 24
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi daugelį transporto 
sektoriaus MVĮ, pvz., tas, kurios teikia 
taksi ir turizmo paslaugas, labai paveikė 
nesąžininga tarptautinių įmonių 
konkurencija, vadinamosios skaitmeninės 
platformos, kurios sugebėjo apeiti tam 
tikras kitoms įmonėms nustatytas teisines 
prievoles, taip prisidėdamos prie 
socialinio dempingo, darbo vietų 
reguliavimo panaikinimo ir daugelio 
įmonių nemokumo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi daugelį transporto 
sektoriaus MVĮ, pvz., tas, kurios teikia 
taksi ir turizmo paslaugas, labai paveikė 
nesąžininga tarptautinių įmonių 

C. kadangi daugeliui transporto 
sektorių MVĮ, pvz., teikiančių keleivių 
vežimo ir turizmo paslaugas, tenka 
susidurti su rimta konkurencija;
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konkurencija, vadinamosios skaitmeninės 
platformos, kurios sugebėjo apeiti tam 
tikras kitoms įmonėms nustatytas teisines 
prievoles, taip prisidėdamos prie 
socialinio dempingo, darbo vietų 
reguliavimo panaikinimo ir daugelio 
įmonių nemokumo;

Or. en

Pakeitimas 26
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi daugelį transporto 
sektoriaus MVĮ, pvz., tas, kurios teikia 
taksi ir turizmo paslaugas, labai paveikė 
nesąžininga tarptautinių įmonių 
konkurencija, vadinamosios skaitmeninės 
platformos, kurios sugebėjo apeiti tam 
tikras kitoms įmonėms nustatytas teisines 
prievoles, taip prisidėdamos prie socialinio 
dempingo, darbo vietų reguliavimo 
panaikinimo ir daugelio įmonių 
nemokumo;

C. kadangi daug ES įsisteigusių 
privačiojo sektoriaus MVĮ, užsiimančių 
keleivių ir prekių vežimu, ypač jūrų 
transportu, arba teikiančių vairuotojų, 
automobilių nuomos, taksi ir turizmo 
paslaugas, patyrė didelį poveikį dėl 
staigaus keleivinio transporto paklausos 
sumažėjimo, neatidėliotinos ekonominės 
ir finansinės paramos priemonių trūkumo 
ir nesąžiningos tarptautinių įmonių, 
vadinamųjų skaitmeninių platformų, 
kurios sugebėjo apeiti tam tikrus kitoms 
įmonėms nustatytus teisinius 
įpareigojimus ir taip prisidėjo prie 
socialinio dempingo, darbo vietų 
reguliavimo panaikinimo ir daugelio 
įmonių nemokumo, konkurencijos;

Or. it

Pakeitimas 27
Karima Delli

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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C. kadangi daugelį transporto 
sektoriaus MVĮ, pvz., tas, kurios teikia 
taksi ir turizmo paslaugas, labai paveikė 
nesąžininga tarptautinių įmonių 
konkurencija, vadinamosios skaitmeninės 
platformos, kurios sugebėjo apeiti tam 
tikras kitoms įmonėms nustatytas teisines 
prievoles, taip prisidėdamos prie socialinio 
dempingo, darbo vietų reguliavimo 
panaikinimo ir daugelio įmonių 
nemokumo;

C. kadangi daugelį transporto sektorių 
MVĮ, pvz., teikiančių aktyvaus judumo 
mieste, taksi ir turizmo paslaugas, labai 
paveikė nesąžininga tarptautinių įmonių 
konkurencija, vadinamosios skaitmeninės 
platformos, kurioms pavyko apeiti tam 
tikras kitoms įmonėms nustatytas teisines 
prievoles, o taip buvo prisidėta prie 
socialinio dempingo, darbo reguliavimo 
panaikinimo ir daugelio įmonių 
nemokumo;

Or. en

Pakeitimas 28
Karima Delli

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi COVID-19 krizė atskleidė 
švaraus oro svarbą mažinant pandemijos 
plitimo mastą; kadangi transportas ir 
turizmas yra sektoriai, darantys poveikį 
aplinkos būklei; kadangi MVĮ ir 
startuoliai atliks nepaprastai svarbų 
vaidmenį pereinant prie tvaraus 
transporto ir turizmo;

Or. en

Pakeitimas 29
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi turto koncentracija 
keliose didelėse įmonėse, 
piktnaudžiavimas įtaka rinkoje, didžiulė 
derybinė, finansinė ir net politinė galia, 
kurią turi šios didelės įmonės ir 
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ekonominės grupės, kurioms šios įmonės 
priklauso, – tai didžiuliai suvaržymai 
MVĮ;

Or. pt

Pakeitimas 30
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi turizmo sektoriaus MVĮ 
vis dar labai kenčia nuo koronaviruso 
pandemijos ir buvo priverstos sumažinti 
darbuotojų skaičių ir paslaugas 
pakrančių kurortuose, kuriuose vykdoma 
įvairi pajūrio veikla, ir kalnuotose 
vietovėse;

Or. it

Pakeitimas 31
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi skaitmeninė 
transformacija lieka vienu didžiausių 
iššūkių, su kuriais šiandien susiduria 
Europos MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 32
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
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Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi interneto platformos siūlo 
galimybes MVĮ: jos leidžia joms kurti 
darbo vietas, užtikrinti augimą, didesnį 
savo veiklos veiksmingumą, duomenų 
saugumą ir geriau pasiekti vartotojus, 
taigi yra nepaprastai svarbios jų 
komercinei sėkmei;

Or. en

Pakeitimas 33
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas buvo labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą, kaip ir 
pagrindinių sektorių darbuotojų vežimas; 
pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos 
kilusią rimtą likvidumo krizę; pabrėžia 
valstybės intervencijos svarbą siekiant 
paremti sunkumų patiriančias MVĮ, 
užtikrinant darbo vietų išsaugojimą, 
pajamų apsaugą ir pagarbą darbuotojų 
teisėms;  pabrėžia, kad reikia didinti 
paramą MVĮ šiuose sektoriuose ES 
lygmeniu ir spręsti didžiulių skirtumų, 
atsirandančių dėl skirtingo nacionalinės 

1. pažymi, jog COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas yra labai svarbus siekiant 
užtikrinti greitą ir sklandų įvairių rūšių 
prekių tiekimo grandinių veikimą; 
atsižvelgdamas į tai pažymi, kad svarbu 
užtikrinti biurokratizmo, su kuriuo 
susiduria labai mažos įmonės ir MVĮ, 
mažinimą ir įvertinti, kaip įgyvendinami 
visi nauji ES teisės aktai, dėl kurių 
daromas neigiamas poveikis labai mažų 
įmonių ir MVĮ veiklos vykdytojams arba 
jiems sudaromos neproporcingai didelės 
kliūtys transporto vidaus rinkoje; 
pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos 
kilusią rimtą likvidumo krizę, todėl ragina 



AM\1212340LT.docx 17/50 PE657.173v01-00

LT

paramos lygio, problemą; ragina Komisiją 
stebėti pokyčius ir įvertinti galimybę teikti 
skubią paramą, papildančią jau 
paskelbtas priemones, įskaitant 
finansavimą ir kapitalizaciją, kol turizmo 
ir transporto srautai grįš į ankstesnį lygį;

Komisiją peržiūrėti Europos MVĮ 
strategiją ir joje atsižvelgti į COVID-19 
poveikį MVĮ; taip pat pabrėžia, kad 
svarbu atsižvelgti į vietos, regioninius ir 
nacionalinius poreikius, siekiant stiprinti 
ir skatinti verslo aplinką bei ją susieti su 
naująja ES lygmens pramonės politika;

akcentuoja valstybės priemonių svarbą 
siekiant mažinti išlaidų naštą ir paremti 
sunkumų patiriančias MVĮ, todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares svarstyti 
reikiamas finansavimo priemones, 
siekiant padėti švelninti pajamų netekimą, 
taip pat ragina koordinuoti geriausią 
valstybių narių praktiką, siekiant 
analizuoti, kurios priemonės būtų 
naudingiausios turizmo ir transporto 
sektoriuje veikiančioms labai mažoms 
įmonėms ir MVĮ; 
pabrėžia, kad reikia didinti paramą šių 
sektorių MVĮ ES lygmeniu, todėl ragina 
Komisiją pateikti konkrečias gaivinimo 
iniciatyvas, remti jas mažinant 
biurokratinę naštą, mažinti išlaidas ir 
administracinę naštą siekiant gauti 
prieigą prie finansų bei skatinant 
investuoti į strategines vertės grandines, 
vadovaujantis Europos pramonės politika;  
be to, ragina Komisiją svarstyti galimybę 
kartu su valstybėmis narėmis, miestais ar 
regioninėmis valdžios institucijomis 
bendrai finansuoti tokias programas, 
kaip, pvz., kuponai ar nuolaidos 
turistams, siekiant skatinti daugiau išleisti 
turizmui paremiant mažesnes vietos 
įmones nuo turizmo priklausomuose 
regionuose;
ragina Komisiją stebėti pokyčius ir 
įvertinti galimybę teikti skubią paramą, 
kuri būtų skirta konkretiems sektoriams ir 
papildytų jau paskelbtas priemones, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol 
turizmo ir transporto srautai bus grįžę į 
ankstesnį lygį; valstybės narės turėtų 
nedelsdamos paremti įmones –ypač labai 
mažas įmones ir MVĮ –atlikdamos 
reikiamas korekcijas, kad būtų laikomasi 
nuolat atnaujinamų ir besikeičiančių 
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sveikatos bei saugumo reikalavimų; 

Or. en

Pakeitimas 34
Karima Delli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas buvo labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą, kaip ir 
pagrindinių sektorių darbuotojų vežimas; 
pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos kilusią 
rimtą likvidumo krizę; pabrėžia valstybės 
intervencijos svarbą siekiant paremti 
sunkumų patiriančias MVĮ, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą, pajamų apsaugą ir 
pagarbą darbuotojų teisėms;  pabrėžia, kad 
reikia didinti paramą MVĮ šiuose 
sektoriuose ES lygmeniu ir spręsti 
didžiulių skirtumų, atsirandančių dėl 
skirtingo nacionalinės paramos lygio, 
problemą; ragina Komisiją stebėti pokyčius 
ir įvertinti galimybę teikti skubią paramą, 
papildančią jau paskelbtas priemones, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol 
turizmo ir transporto srautai grįš į 
ankstesnį lygį;

1. pažymi, jog COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių, kaip ir svarbiausių sektorių 
darbuotojų, vežimas, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą; pabrėžia, kad 
turizmo sektoriaus MVĮ susiduria su 
precedento neturinčiais sunkumais, 
įskaitant dėl pandemijos kilusią rimtą 
likvidumo krizę; akcentuoja valstybės 
intervencijos svarbą siekiant paremti 
sunkumų patiriančias MVĮ, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą, pajamų apsaugą ir 
pagarbą darbuotojų teisėms; pabrėžia, kad 
būtina didinti paramą šių sektorių MVĮ ES 
lygmeniu ir spręsti didžiulės nelygybės, 
kurią lemia skirtingo dydžio nacionalinė 
parama, problemą; ragina Komisiją stebėti 
pokyčius ir įvertinti galimybę teikti skubią 
paramą greta jau paskelbtų priemonių, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol 
turizmo ir transporto srautai bus grįžę į 
savo ankstesnį lygį; laikosi nuomonės, jog 
parama taip pat turėtų būti nukreipiama į 
jų veiklos laikotarpio vidurio 
modernizavimą ir nuo jo priklausyti, kad 
jos būtų skatinamos taikytis prie 
naujausių ES klimato ir aplinkos politikos 
tikslų bei kitų ES standartų, pvz., darbo 
sąlygų;

Or. en
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Pakeitimas 35
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas buvo labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą, kaip ir 
pagrindinių sektorių darbuotojų vežimas; 
pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos kilusią 
rimtą likvidumo krizę; pabrėžia valstybės 
intervencijos svarbą siekiant paremti 
sunkumų patiriančias MVĮ, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą, pajamų apsaugą ir 
pagarbą darbuotojų teisėms;  pabrėžia, kad 
reikia didinti paramą MVĮ šiuose 
sektoriuose ES lygmeniu ir spręsti 
didžiulių skirtumų, atsirandančių dėl 
skirtingo nacionalinės paramos lygio, 
problemą; ragina Komisiją stebėti pokyčius 
ir įvertinti galimybę teikti skubią paramą, 
papildančią jau paskelbtas priemones, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol 
turizmo ir transporto srautai grįš į 
ankstesnį lygį;

1. pažymi, jog COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių, kaip ir svarbiausių sektorių 
darbuotojų, vežimas, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą; pabrėžia, kad 
turizmo sektoriaus MVĮ susiduria su 
precedento neturinčiais sunkumais, 
įskaitant dėl pandemijos kilusią rimtą 
likvidumo krizę; akcentuoja valstybės 
intervencijos svarbą siekiant paremti 
sunkumų patiriančias MVĮ, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą, pajamų apsaugą ir 
pagarbą darbuotojų teisėms; pabrėžia, kad 
būtina didinti paramą šių sektorių MVĮ ES 
lygmeniu ir spręsti didžiulės nelygybės, 
kurią lemia skirtingo dydžio nacionalinė 
parama, problemą; ragina Komisiją stebėti 
pokyčius ir įvertinti galimybę teikti skubią 
paramą greta jau paskelbtų priemonių, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol 
turizmo ir transporto srautai bus grįžę į 
savo ankstesnį lygį; dar kartą perspėja, 
kad svarbu sukurti finansinę priemonę, 
skirtą reaguoti į būsimas krizes, su 
kuriomis gali susidurti transporto ir 
turizmo sektoriai, atsižvelgiant į jų 
didesnę vertę Europos ekonomikos 
vystymuisi;

Or. pt

Pakeitimas 36
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas buvo labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą, kaip ir 
pagrindinių sektorių darbuotojų vežimas; 
pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos kilusią 
rimtą likvidumo krizę; pabrėžia valstybės 
intervencijos svarbą siekiant paremti 
sunkumų patiriančias MVĮ, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą, pajamų apsaugą ir 
pagarbą darbuotojų teisėms;  pabrėžia, kad 
reikia didinti paramą MVĮ šiuose 
sektoriuose ES lygmeniu ir spręsti 
didžiulių skirtumų, atsirandančių dėl 
skirtingo nacionalinės paramos lygio, 
problemą; ragina Komisiją stebėti 
pokyčius ir įvertinti galimybę teikti skubią 
paramą, papildančią jau paskelbtas 
priemones, įskaitant finansavimą ir 
kapitalizaciją, kol turizmo ir transporto 
srautai grįš į ankstesnį lygį;

1. pažymi, jog COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai, atsižvelgiant į tai, 
kad nepertraukiamas krovinių, kaip ir 
svarbiausių sektorių darbuotojų, vežimas, 
yra labai svarbus siekiant užtikrinti įvairių 
rūšių prekių tiekimo grandinių veikimą; 
pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos kilusią 
rimtą likvidumo krizę; akcentuoja 
valstybių narių veiksmų svarbą siekiant 
paremti sunkumų patiriančias MVĮ, 
užtikrinant darbo vietų išsaugojimą, 
pajamų apsaugą ir pagarbą darbuotojų 
teisėms; pabrėžia, kad būtina mažinti 
sektoriui tenkančią administracinę naštą 
ir išlaidų reikalaujantį reglamentavimą;

Or. en

Pakeitimas 37
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas buvo labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą, kaip ir 
pagrindinių sektorių darbuotojų vežimas; 

1. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių, o taip pat svarbiausių sektorių 
darbuotojų, vežimas, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą; pabrėžia, kad 
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pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos kilusią 
rimtą likvidumo krizę; pabrėžia valstybės 
intervencijos svarbą siekiant paremti 
sunkumų patiriančias MVĮ, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą, pajamų apsaugą ir 
pagarbą darbuotojų teisėms;  pabrėžia, kad 
reikia didinti paramą MVĮ šiuose 
sektoriuose ES lygmeniu ir spręsti 
didžiulių skirtumų, atsirandančių dėl 
skirtingo nacionalinės paramos lygio, 
problemą; ragina Komisiją stebėti pokyčius 
ir įvertinti galimybę teikti skubią paramą, 
papildančią jau paskelbtas priemones, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol 
turizmo ir transporto srautai grįš į 
ankstesnį lygį;

turizmo sektoriaus MVĮ susiduria su 
precedento neturinčiais sunkumais, 
įskaitant turistų trūkumą ir dėl pandemijos 
kilusią rimtą likvidumo krizę; pabrėžia 
valstybės intervencijos svarbą siekiant 
paremti sunkumų patiriančias MVĮ 
sumažinant mokesčius ir suteikiant kitas 
skatinamąsias priemones nei subsidijos, 
užtikrinant darbo vietų išsaugojimą, 
pajamų apsaugą ir pagarbą darbuotojų 
teisėms; pabrėžia, kad būtina didinti 
paramą šių sektorių MVĮ ES lygmeniu ir 
spręsti didžiulės nelygybės, kurią lemia 
skirtingo dydžio nacionalinė parama, 
problemą; ragina Komisiją stebėti pokyčius 
ir įvertinti galimybę teikti skubią paramą 
greta jau paskelbtų priemonių, įskaitant 
finansavimą ir kapitalizaciją, kol turizmo ir 
transporto srautai bus grįžę į savo 
ankstesnį lygį;

Or. it

Pakeitimas 38
Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas buvo labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą, kaip ir 
pagrindinių sektorių darbuotojų vežimas; 
pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos kilusią 
rimtą likvidumo krizę; pabrėžia valstybės 
intervencijos svarbą siekiant paremti 
sunkumų patiriančias MVĮ, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą, pajamų apsaugą ir 
pagarbą darbuotojų teisėms;  pabrėžia, kad 
reikia didinti paramą MVĮ šiuose 

1. pažymi, jog COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas yra labai svarbus siekiant 
užtikrinti įvairių rūšių prekių tiekimo 
grandinių veikimą; ne mažiau svarbus 
buvo pagrindinių sektorių darbuotojų 
transportas; pabrėžia, kad turizmo 
sektoriaus MVĮ susiduria su precedento 
neturinčiais sunkumais, įskaitant dėl 
pandemijos kilusią rimtą likvidumo krizę; 
pabrėžia valstybės intervencijos svarbą 
siekiant paremti sunkumų patiriančias 
MVĮ, užtikrinant darbo vietų išsaugojimą, 
pajamų apsaugą ir pagarbą darbuotojų 
teisėms; pabrėžia, kad reikia didinti paramą 
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sektoriuose ES lygmeniu ir spręsti 
didžiulių skirtumų, atsirandančių dėl 
skirtingo nacionalinės paramos lygio, 
problemą; ragina Komisiją stebėti pokyčius 
ir įvertinti galimybę teikti skubią paramą, 
papildančią jau paskelbtas priemones, 
įskaitant finansavimą ir kapitalizaciją, kol 
turizmo ir transporto srautai grįš į ankstesnį 
lygį;

šių sektorių MVĮ ES lygmeniu ir spręsti 
didžiulės nelygybės, kurią lemia skirtingo 
dydžio nacionalinė parama, problemą; 
ragina Komisiją stebėti pokyčius ir įvertinti 
galimybę teikti skubią paramą greta jau 
paskelbtų priemonių, įskaitant 
finansavimą ir kapitalizaciją, kad MVĮ 
galėtų ir toliau veikti, kol turizmo ir 
transporto srautai grįš į ankstesnį lygį;

Or. ro

Pakeitimas 39
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių vežimas buvo labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą, kaip ir 
pagrindinių sektorių darbuotojų vežimas; 
pabrėžia, kad turizmo sektoriaus MVĮ 
susiduria su precedento neturinčiais 
sunkumais, įskaitant dėl pandemijos 
kilusią rimtą likvidumo krizę; pabrėžia 
valstybės intervencijos svarbą siekiant 
paremti sunkumų patiriančias MVĮ, 
užtikrinant darbo vietų išsaugojimą, 
pajamų apsaugą ir pagarbą darbuotojų 
teisėms;  pabrėžia, kad reikia didinti 
paramą MVĮ šiuose sektoriuose ES 
lygmeniu ir spręsti didžiulių skirtumų, 
atsirandančių dėl skirtingo nacionalinės 
paramos lygio, problemą; ragina Komisiją 
stebėti pokyčius ir įvertinti galimybę teikti 
skubią paramą, papildančią jau paskelbtas 
priemones, įskaitant finansavimą ir 
kapitalizaciją, kol turizmo ir transporto 

1. pažymi, jog COVID-19 krizė 
parodė transporto sektoriuje veikiančių 
MVĮ svarbą ekonomikai ir verslui, 
atsižvelgiant į tai, kad nepertraukiamas 
krovinių, kaip ir svarbiausių sektorių 
darbuotojų, vežimas, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti įvairių rūšių prekių 
tiekimo grandinių veikimą; pabrėžia, kad 
turizmo sektoriaus MVĮ susiduria su 
precedento neturinčiais sunkumais, 
įskaitant rimtą likvidumo krizę dėl grynųjų 
pinigų srauto ir su pajamomis susijusios 
padėties nepastovumo, nulemto 
pandemijos; pabrėžia, kad svarbu remti 
sunkumų patiriančias MVĮ, užtikrinant 
darbo vietų išsaugojimą ir kūrimą;  
pabrėžia, kad būtina didinti ES ir 
nacionalinio lygmens paramą turizmo ir 
transporto sektoriaus MVĮ bei spręsti 
didžiulės nelygybės, susijusios su 
skirtingose valstybėse prieinama parama, 
problemą; ragina Komisiją stebėti pokyčius 
ir įvertinti galimybes teikti skubią paramą 
greta jau paskelbtų priemonių, įskaitant 
finansavimą ir kapitalizaciją, kol turizmo ir 
transporto srautai bus grįžę į savo 
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srautai grįš į ankstesnį lygį; ikipandeminį lygį;

Or. en

Pakeitimas 40
Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi transportas padeda 
užtikrinti geresnį susisiekimą, o turizmas 
svariai prisideda prie valstybių narių 
biudžeto, turizmo ir transporto sektoriaus 
MVĮ reikalinga tinkamai finansuojama 
Europos tvarumo ir konkurencingumo 
didinimo strategija, kurią galėtų 
įgyvendinti valstybės narės; tai vienintelis 
būdas išgelbėti daugybę šių sektorių MVĮ, 
kurios labiausiai nukentėjo nuo sveikatos 
situacijos;

Or. ro

Pakeitimas 41
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol 
Europos Sąjungos reaguojant į COVID-
19 naudotos priemonės, kurios daugeliui 
MVĮ yra neprieinamos, yra lėtos, 
nepakankamos ir netinkamos; ragina ES 
prisiimti didesnę atsakomybę finansuojant 
ir užtikrinant MVĮ mokumą, darbo vietas, 
darbo užmokestį ir darbuotojų teises, 
mažinant žalingą pernelyg didelio 
įsiskolinimo poveikį;

Or. pt
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Pakeitimas 42
Mario Furore, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad labai svarbu remti MVĮ 
pereinant prie žiedinės ekonomikos ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi klimato ir 
energetikos politikos strategijos bei 
Paryžiaus susitarimo; ragina Komisiją 
palengvinti MVĮ galimybes gauti 
finansavimą supaprastinant procedūras ir 
tobulinant informacijos apie Europos 
konkursus teikimą;

Or. it

Pakeitimas 43
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia valstybės intervencijos 
svarbą siekiant sumažinti mokesčius, 
pavyzdžiui, nustatant vieną mokesčio 
tarifą, panaikinant biurokratiją, 
supaprastinant administracines 
procedūras, taip pat sumažinant 
mokesčius ir (arba) nustatant nulinius 
mokesčius visu COVID-19 krizės 
laikotarpiu;

Or. it

Pakeitimas 44
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
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1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. prašo Komisijos pateikti atnaujintą 
jos komunikato „Nauja Europos 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta 
strategija“ versiją, kurioje būtų atsižvelgta 
į šioje rezoliucijoje iškeltus klausimus;

Or. en

Pakeitimas 45
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją, valstybes nares ir 
vietos valdžios institucijas didžiausią 
prioritetą savo politinėje programoje teikti 
verslo aplinkai ir konkurencingumui;

Or. en

Pakeitimas 46
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. akcentuoja MVĮ tenkančios 
teisėkūros naštos mažinimo svarbą; prašo 
Komisijos parengti pažangaus 
reguliavimo panaikinimo darbotvarkę 
vadovaujant Komisijos nariui, atsakingam 
už vidaus rinką, siekiant mažinti esamą 
reglamentavimo naštą ir paskatinti 
kultūros pokyčius įvairiuose 
generaliniuose direktoratuose; ragina 
valstybes nares ir Europos Komisiją 
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priimti bendras veiksmų gaires, įskaitant 
aiškius tikslus ir konkrečius įgaliojimus, 
siekiant, kad taisyklių skaičius būtų 
greitai sumažintas bent 30 proc.;

Or. en

Pakeitimas 47
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą pradėti vadovautis principu 
„kiek plius, tiek minus“ – tai būtų pirmas 
žingsnis siekiant suvaldyti naują 
reglamentavimo bangą – tačiau primena, 
kad taip tik išsaugoma faktinė padėtis, o 
toks užmojis nėra pakankamas;

Or. en

Pakeitimas 48
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad, atsižvelgiant į 
skirtumus tarp pavienių valstybių, kurie 
dar labiau padidėjo, kai kilus COVID-19 
nepaprastajai padėčiai buvo paskelbta 
izoliacija, būtina remti labiausiai krizės 
paveiktas valstybes nares ir sektorius;

Or. it

Pakeitimas 49
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Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. apgailestauja, kad dėl Europos 
Centrinio Banko pinigų politikos 
priemonių ir reglamentavimo sistemos 
nuo šiol prieigą prie kreditų kur kas 
labiau diktuoja įmonių dydis, o ne 
kreditingumas; siūlo numatyti veiksmus, 
kuriais būtų užkirstas kelias šiai 
diferencijuotai prieigai prie kreditų; 
pabrėžia, jog bankų sektoriuje būtina 
supaprastinti klientų tikrinimo 
reikalavimus, kad MVĮ galėtų lengviau 
gauti banko kreditą;

Or. en

Pakeitimas 50
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina Komisiją pateikti veiksmų 
gaires, pagal kurias būtų siekiama bent 30 
proc. sumažinti MVĮ slegiančią 
administracinę naštą, kad sumažėtų 
spaudimas, susijęs su išlaidomis, ir būtų 
skatinamas konkurencingumas;

Or. en

Pakeitimas 51
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. apgailestauja, kad MVĮ vis 
dažniau susiduria su kliūtimis, 
atsirandančiomis dėl nesąžiningos 
tarptautinių korporacijų konkurencijos; 
pabrėžia, kad laisvas darbuotojų 
judėjimas gali paskatinti socialinį 
dempingą, o tai ypač naudinga 
tarptautinėms korporacijoms;

Or. en

Pakeitimas 52
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. prašo Komisijos principą „visų 
pirma galvokime apie mažuosius“ taikyti 
visose susijusiose politikos srityse, siekiant 
rengti teisės aktus, kuriais būtų 
skatinamas MVĮ augimas ir plėtra;

Or. en

Pakeitimas 53
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. atkreipia dėmesį į patikimų 
poveikio vertinimų, kuriuose būtų 
atsižvelgiama į Europos įmonių 
konkurencingumą, svarbą, siekiant būti 
budriems tais atvejais, kai politiniai 
pasiūlymai gali lemti gamybos iškėlimą į 
trečiąsias šalis, taip pat laivų ir orlaivių 
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perregistravimą jose bei, savo ruožtu, 
darbo vietų praradimą, neigiamą poveikį 
gerovei ir klimato politikos rezultatams;

Or. en

Pakeitimas 54
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. teigiamai vertina laisvesnį požiūrį į 
valstybės pagalbos apribojimus, tačiau 
apgailestauja dėl to, kad jis nevienodai 
įgyvendinamas visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 55
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. apgailestauja, kad ekonomikos 
gaivinimo plane mažai dėmesio skiriama 
MVĮ, ir ragina numatyti priemones, 
kuriomis būtų užtikrinama prieiga MVĮ; 
primena Tarybai, kad MVĮ išlikimas po 
COVID-19 priklausys nuo spartaus 
sprendimų priėmimo ir greito likvidumo 
užtikrinimo; pabrėžia, jog būtina 
nedelsiant supaprastinti klientų tikrinimo 
reikalavimus, kad MVĮ būtų lengviau 
gauti banko kreditą;

Or. en

Pakeitimas 56
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Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. prašo Komisijos dėti daugiau 
pastangų, kad būtų pagerintas bendrosios 
rinkos veikimas transporto įmonių labui 
mažinant rinkos kliūtis, supaprastinant 
reglamentavimą ir užtikrinant, kad visos 
MVĮ galėtų naudotis visapusiškai 
integruota transporto paslaugų vidaus 
rinka;

Or. en

Pakeitimas 57
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
1 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1g. ragina Komisiją rengiant naujas 
ES programas aiškiai atsižvelgti į tai, ar 
MVĮ gali pagrįstai pasinaudoti 
finansavimu;

Or. en

Pakeitimas 58
Peter Lundgren, Robert Roos

Nuomonės projektas
1 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1h. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
gaivinimo priemonėmis galėtų naudotis 
visi sektoriai; pažymi, jog būtų neteisinga, 
jei tam tikri sektoriai gautų papildomą 
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paramą vien dėl to, kad juose vykdoma 
veikla apima projektus, kuriems ES teikia 
išskirtinį prioritetą;

Or. en

Pakeitimas 59
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. 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 darnesnio 
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 įvairiuose veiklos 
sektoriuose;

2. mano, jog Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategijos tikslai turėtų 
visapusiškai atitikti finansinius ir kitus 
išteklius, kad valstybės narės galėtų 
skatinti MVĮ perėjimą prie tvarumo ir 
skaitmeninimo, o įgyvendinant sanglaudos 
politiką tai ypač svarbu mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir regionams, bei 
primygtinai laikosi nuomonės, jog svarbu, 
kad MVĮ būtų teikiama parama 
sektoriaus darbuotojų kvalifikacijai kelti, 
ypatingą dėmesį teikiant skaitmeniniams 
įgūdžiams ir naujoviškoms 
technologijoms; be to, pabrėžia, kad 
svarbu užtikrinti esamų finansavimo 
sprendimų sąveiką ir jų tarpusavio 
papildomumą, bei akcentuoja būtinybę 
supaprastinti procedūras ir mažinti 
paramos gavėjams tenkančią 
administracinę naštą ir išlaidas; pabrėžia, 
kad šie tikslai turėtų būti papildomi ir 
lydėti priemones, kuriomis būtų siekiama 
apsaugoti tiek transporto, tiek turizmo 
sektorių konkurencingumą, augimą ir 
užimtumą bei gerinti darbo sąlygas 
įvairiuose veiklos sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 60
Lucia Vuolo
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. 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 darnesnio 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 įvairiuose veiklos 
sektoriuose;

2. mano, kad ES ir jos valstybės narės 
turėtų teikti ekonominę ir finansinę 
paramą MVĮ strategijos „Tvari ir 
skaitmeninė Europa“ tikslams įgyvendinti 
ir sukurti perspektyvią sistemą, kurią 
valstybės narės būtų suderinusios 
tarpusavyje ir kuria būtų siekiam plataus 
užmojo tikslų, kad būtų išsaugotas 
užimtumas ir pagerintos darbo sąlygos 
įvairiuose veiklos sektoriuose;

Or. it

Pakeitimas 61
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. 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 darnesnio 
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 
įvairiuose veiklos sektoriuose;

2. 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; mano, kad, siekiant užtikrinti 
sklandų MVĮ perėjimą prie 
skaitmeninimo, reikėtų skirti tiesioginį 
finansavimą mokymui ir MVĮ žmogiškųjų 
išteklių atnaujinimui, kad jos įgytų 
skaitmeninimui reikalingų įgūdžių; 
pabrėžia, kad šie tikslai negali prieštarauti 
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vieni kitiems, priešingai, jie turi būti 
įgyvendinami kartu su priemonėmis, 
kuriomis siekiama apsaugoti darbo vietas 
užtikrinant darbuotojų teises ir gerinti 
darbo sąlygas įvairiuose veiklos 
sektoriuose;

Or. ro

Pakeitimas 62
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. 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 darnesnio 
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 įvairiuose veiklos 
sektoriuose;

2. mano, kad Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategijos tikslų turi būti 
siekiama įgyvendinant ilgalaikę į augimą 
orientuotą politiką, skatinant Europos 
MVĮ konkurencingumą ir padedant joms 
pereiti prie tvarumo ir skaitmeninimo, o tai 
ypač svarbu mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims ir regionams;

Or. en

Pakeitimas 63
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Magdalena 
Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. 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 darnesnio 
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 įvairiuose veiklos 
sektoriuose;

2. mano, jog Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategijos tikslai turėtų 
visapusiškai atitikti finansinius ir kitus 
išteklius, kad valstybės narės galėtų 
skatinti MVĮ perėjimą prie tvarumo ir 
skaitmeninimo, o įgyvendinant naująją 
DFP ir ypač sanglaudos politiką tai 
pirmiausia svarbu mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims ir regionams;

Or. en

Pakeitimas 64
Mario Furore, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. 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 darnesnio 
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 
įvairiuose veiklos sektoriuose;

2. mano, kad „Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategijos“ tikslai turėtų būti 
visiškai suderinti su finansiniais ir kitais 
ištekliais, kuriais valstybės narės galėtų 
pasinaudoti, bei Europos Sąjungos 
biudžetu siekiant 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 vieni kitiems 
prieštarauti, priešingai, jie turi būti 
įgyvendinami kartu su priemonėmis, 
kuriomis siekiama apsaugoti darbo vietas 
užtikrinant darbuotojų teises ir gerinti 
darbo sąlygas įvairiuose veiklos 
sektoriuose, bei Paryžiaus susitarime 
nustatytais tikslais;

Or. it
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Pakeitimas 65
Karima Delli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. 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 darnesnio 
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 
įvairiuose veiklos sektoriuose;

2. mano, jog Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategijos tikslai turėtų 
visapusiškai atitikti finansinius ir kitus 
išteklius, kad valstybės narės galėtų 
skatinti MVĮ perėjimą prie tvarumo ir 
skaitmeninimo, sudarant sąlygas jų 
konkurencingumui vadovaujantis 
Europos žaliuoju kursu, o įgyvendinant 
sanglaudos politiką tai ypač svarbu 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir 
regionams; pabrėžia, kad šie tikslai negali 
vieni kitiems prieštarauti, priešingai, jie 
turi būti įgyvendinami kartu su 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
darbo vietas užtikrinant darbuotojų teises ir 
gerinti darbo sąlygas įvairiuose veiklos 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 66
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. 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 darnesnio 
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 

2. 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, atokiausiausiems, salose 
esantiems ir nutolusiems regionams 
įgyvendinant sanglaudos politiką; pabrėžia, 
kad šie tikslai negali prieštarauti vieni 
kitiems, priešingai, jie turi būti 
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darbuotojų teises, ir gerinti darbo sąlygas 
įvairiuose veiklos sektoriuose;

įgyvendinami kartu su priemonėmis, 
kuriomis siekiama apsaugoti darbo vietas 
užtikrinant darbuotojų teises ir gerinti 
darbo sąlygas įvairiuose veiklos 
sektoriuose;

Or. pt

Pakeitimas 67
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, jog MVĮ strategija turėtų 
būti grindžiama požiūriu, pagal kurį 
pirmenybė būtų teikiama žinioms, 
kadangi kvalifikuota darbo jėga 
nepaprastai svarbi norint, kad MVĮ 
klestėtų ir būtų pajėgios sėkmingai 
atremti ne tik su ekologine ir skaitmenine 
pertvarka susijusius, bet ir tradicinius 
iššūkius, su kuriais tenka susidurti šioms 
įmonėms; laikosi nuomonės, kad 
prioritetas turėtų būti teikiamas 
gebėjimams, kurių daugelis MVĮ stokoja 
iki šiol, pvz., skaitmeniniam raštingumui, 
raštingumui viešųjų pirkimų srityje ir 
finansiniam švietimui bei kreditų ir 
tiekimo grandinės valdymo įgūdžiams; 
mano, kad pagrindinį vaidmenį įvardijant 
trūkstamus įgūdžius vietos lygmeniu gali 
atlikti prekybos rūmai, turizmo asociacijos 
ir susijusios suinteresuotosios šalys; 
ragina ugdyti ypatingą požiūrį į labai 
mažų įmonių įgūdžius;

Or. en

Pakeitimas 68
Elena Kountoura, Kateřina Konečná
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
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2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad tūkstančiai turizmo 
sektoriaus MVĮ kovoja už išlikimą, o 
daugeliui jų gresia nemokumas; ragina 
Komisiją ir valstybes nares įvertinti 
galimybę didinti skubią paramą imantis 
visų reikiamų priemonių, kad būtų 
skubiai užkirstas kelias perspektyvių MVĮ 
bankrotui, įskaitant, pvz., garantijas ir 
pigias paskolas bei susitarimus dėl 
negrąžintų skolų: mokesčių lengvatas, 
banko paskolų grąžinimo atidėjimą ir 
sprendimus, apimančius riziką, su kuria 
susidūrė paslaugų teikėjai, kol atsinaujins 
turizmo ir transporto srautai;

Or. en

Pakeitimas 69
Karima Delli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. yra įsitikinęs, jog tvaraus 
transporto ir tvaraus turizmo sektorių 
MVĮ ir startuolių pertvarkymas ir 
klestėjimas būtinas ne tik tam, kad būtų 
pasiekti naujausi Sąjungos klimato ir 
aplinkos politikos tikslai, bet ir 
atsigavimui bei atsparumui laikotarpiu po 
COVID pandemijos skatinti, pirmiausia 
kuriant daug nuolatinių kokybiškų darbo 
vietų;

Or. en

Pakeitimas 70
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją parengti veiksmų 
planą transporto veiklos vykdymui per 
būsimas krizes užtikrinti, suteikiant teisinį 
tikrumą įmonėms ir piliečiams bei 
vengiant nekoordinuotų veiksmų, su 
kuriais transporto veiklą 
organizuojantiems subjektams teko 
susidurti kilus COVID-19 pandemijai; 

Or. en

Pakeitimas 71
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. reiškia susirūpinimą dėl sunkumų, 
su kuriais susiduria dauguma MVĮ, ypač 
tos, kurių kapitalizacija ribota, norėdamos 
pasinaudoti EIB finansavimo linijomis, ir 
ragina užtikrinti, kad naudojimosi jomis 
sąlygos atitiktų realybę, su kuria susiduria 
įvairių valstybių narių MVĮ;

Or. pt

Pakeitimas 72
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad būtinos MVĮ skirtos 
transporto ir turizmo programos, kuriomis 
būtų skatinamas darbuotojų 
perkvalifikavimas ir jų kvalifikacijos 
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kėlimas bei siekiama palengvinti perėjimą 
prie duomenimis grindžiamos ekonomikos 
ir gerinti ES MVĮ konkurencingumą 
skaitmeninimo požiūriu; pažymi, kad, 
norint mažinti skaitmeninį atskirtį, būtina 
didinti gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos dalykus 
baigiančių absolventų skaičių bei spręsti 
atotrūkio, su kuriuo šioje srityje susiduria 
moterys, problemą; šiuo požiūriu 
teigiamai vertina Naują įgūdžių 
darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 73
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad Europos Sąjungos 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta 
strategija neturėtų apsiriboti vien 
paskatomis MVĮ dalyvauti bendriems 
Europos interesams svarbiuose 
projektuose, taip pat turėtų būti 
populiarinami kiti MVĮ dalyvavimo 
atitinkamuose vietos, regionų ir 
nacionaliniuose projektuose būdai, 
skatinant ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ES;

Or. pt

Pakeitimas 74
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2b. pažymi, kad, neužkirtus kelio 
bankrotų turizmo sektoriuje bangai, 
didžiausia svarba bus teikiama stambiųjų 
bendrovių išlikimui, o tai lems didesnes 
kainas vartotojams ir mažesnes pajamas 
likusioms MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 75
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. atkreipia dėmesį į tai, kad itin 
svarbų vaidmenį ateities transporto 
rinkoje – ypač užtikrinant dirbtinio 
intelekto technologijų įsisavinimą 
sektoriuje – atliks duomenys; ragina 
Komisiją kuriant savo judumo duomenų 
erdvę atsižvelgti į konkrečius ES MVĮ 
poreikius ir šiuo tikslu remti duomenų 
mainus, gerinti duomenų kokybę ir 
skatinti duomenų sąveikumą bei taip 
didinti sektoriaus inovacijas ir stiprinti jų 
konkurencingumą pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 76
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pasisako už tai, kad nacionaliniu 
ar ES lygmeniu būtų nustatyta, 
perorientuota ir (arba) sustiprinta 
valstybės valdymo institucijų, kurios 
spręstų tik MVĮ problemas, misija;
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Or. pt

Pakeitimas 77
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. atkreipia dėmesį į naujų MVĮ 
verslo modelių potencialą kurti geresnes 
ir patrauklesnes galimybes moterims 
transporto sektoriuje; apgailestauja, kad 
atotrūkis vyrų ir moterų verslumo bei 
galimybių gauti finansavimą moterų 
vadovaujamoms labai mažoms įmonėms ir 
MVĮ srityse išlieka; teigiamai vertina 
Europos Komisijos paskelbtą Europos 
duomenų strategiją ir prašo parengti 
veiksmų planą, kuriuo remiantis būtų 
išlaisvintas visas moterų verslumo 
potencialas bei skatinamas moterų 
užimtumas turizmo ir transporto sektorių 
MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 78
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. palaiko idėją formuoti ir 
įgyvendinti MVĮ reikmėms pritaikytą 
finansinę paramos politiką, nesvarbu, ar 
ji būtų rengiama pagal finansinę sistemą 
ar įvairiais valstybės valdžios lygiais 
nacionaliniu ar Sąjungos mastu; 
pabrėžia, kad remiant MVĮ yra svarbus 
valstybinis bankas ir vystymosi 
skatinimas;
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Or. pt

Pakeitimas 79
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. pabrėžia, kad būtina rengti ir 
įgyvendinti paramos priemones vadovų 
rengimo, valdymo, organizavimo, 
technologijų ir prekybos srityse, kuriomis 
būtų ypač atsižvelgiama į labai mažų 
įmonių poreikius ir kiek mažiau į 
mažąsias įmones;

Or. pt

Pakeitimas 80
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. atkreipia dėmesį į transporto 
sektoriaus MVĮ potencialą, susijusį su 
sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimu, padedant siekti ES 
neutralaus poveikio klimatui iki 2050 m. 
tikslo; pabrėžia, kad būtinos ES 
programos, kuriomis – teikiant 
konsultacijas ir finansavimą – transporto 
sektoriaus MVĮ būtų padedama taikyti 
verslo modelius, pagal kuriuos skatinama 
siekti Europos žaliojo kurso tikslų;

Or. en

Pakeitimas 81
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier
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Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. mano, kad būtina stiprinti politiką 
ir praktiką, kuriomis sudaromos faktinės 
galimybes MVĮ, ypač labai mažoms ir 
mažosioms įmonėms, gauti Sąjungos 
finansavimą, atsižvelgiant į jų realią 
svarbą ekonomikai ir struktūrinius 
trūkumus, turint mintyje, kai įmanoma, 
sektorinius ir nacionalinius ypatumus;

Or. pt

Pakeitimas 82
João Ferreira

Nuomonės projektas
2 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2g. mano, kad ES mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtoje strategijoje 
turi būti nuolat visapusiškai atsižvelgiama 
į nacionalinius MVĮ ypatumus ir taip 
užtikrinamas didelis valstybių narių 
nacionalinis savarankiškumas pagal 
bendrą Bendrijos sitemą;

Or. pt

Pakeitimas 83
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2h. mano, kad reikalingos 
veiksmingos priemonės MVĮ apsaugoti 
nuo didžiulės ir kartais triuškinamos 
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derybinės, finansinės ir net politinės 
galios, kurią turi didelės įmonės ir 
ekonominės grupės, kurioms šios įmonįs 
priklauso, ekonominiuose santykiuose 
tarp abiejų įmonių grupių; pabrėžia, kad 
šiuose santykiuose MVĮ gali būti didelių 
įmonių tiekėjos arba klientės (įmonių, 
turinčių natūralią monopoliją ar 
oligopoliją, dominavimo sritis, pvz., 
energija, bankas ir draudimas, ryšiai ir 
telekomunikacijos ir kt.);

Or. pt

Pakeitimas 84
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. 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 teisių laikymąsi bei naudotojų 
saugumą; kartu pabrėžia, kad reikia 
konkrečių priemonių taksi paslaugoms 
modernizuoti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 85
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. 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 teisių laikymąsi bei naudotojų 
saugumą; kartu pabrėžia, kad reikia 
konkrečių priemonių taksi paslaugoms 
modernizuoti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 86
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. 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 teisių laikymąsi bei naudotojų 
saugumą; kartu pabrėžia, kad reikia 
konkrečių priemonių taksi paslaugoms 
modernizuoti.

3. pripažįsta, kad šiuo metu ne viena 
nacionalinė, regioninė ir vietos valdžios 
institucija reglamentuoja vadinamųjų 
skaitmeninių platformų veiklą; pabrėžia, 
kad būtina skubiai imtis šių platformų 
reglamentavimo ES lygmeniu, siekiant 
užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir 
užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir 
vartotojams, pagarbą darbuotojų teisėms 
bei naudotojų saugumą; sykiu pabrėžia, 
kad būtinos konkrečios priemonės 
siekiant modernizuoti transporto 
paslaugas bei pereiti prie pažangaus ir 
tvaraus judumo mieste.

Or. en

Pakeitimas 87
Maria Grapini

Nuomonės projektas
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3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. 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 teisių laikymąsi bei naudotojų 
saugumą; kartu pabrėžia, kad reikia 
konkrečių priemonių taksi paslaugoms 
modernizuoti.

3. 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 suderinant ES teisės aktus, 
siekiant visoje Sąjungoje užkirsti kelią 
nesąžiningai konkurencijai ir užtikrinti 
darbuotojų teisių laikymąsi bei naudotojų 
saugumą; kartu pabrėžia, kad reikia 
konkrečių priemonių taksi paslaugoms 
modernizuoti.

Or. ro

Pakeitimas 88
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. 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 teisių laikymąsi bei naudotojų 
saugumą; kartu pabrėžia, kad reikia 
konkrečių priemonių taksi paslaugoms 
modernizuoti.

3. pripažįsta, kad kai kurios valstybės 
ir miestai gali uždrausti arba labiau 
reguliuoti vadinamųjų skaitmeninių 
platformų veiklą ir pabrėžia, kad būtina 
didinti Europos MVĮ apsaugą; pabrėžia, 
kad reikia reglamentuoti šias platformas, 
įtraukiant priemones, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir 
užtikrinti darbuotojų laikymąsi bei 
naudotojų saugumą; kartu pabrėžia, kad 
reikia konkrečių taksi paslaugų 
modernizavimo priemonių;

Or. it

Pakeitimas 89
João Ferreira, Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
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3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia įvairių Europos miestų 
įdėtas pastangas kovojant su neigiamais 
trumpalaikės nuomos padariniais, turint 
mintyje teisę į būstą, ir nekantriai laukia 
šiuo metu Komisijos atliekamo tyrimo 
išvadų, siekiant suderinti šios veiklos 
plėtrą su viešaisiais interesais, ypač MVĮ 
atveju;

Or. pt

Pakeitimas 90
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. teigiamai vertina tai, kad Europos 
Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl 
Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų 
rinkinio; jame turėtų būti nustatyta 
daugiau taisyklių, susijusių su interneto 
platformų atsakomybe, šios taisyklės 
turėtų būti išaiškintos ir užtikrinta didesnė 
minėtųjų platformų veiklos reguliavimo 
priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 91
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3a. rekomenduoja nedelsiant ir iš 
esmės remti Europos MVĮ, kad būtų 
galima spręsti ateinančio finansinio 
planavimo problemas;

Or. it

Pakeitimas 92
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pripažįsta, jog svarbu tvirtai 
įsipareigoti laikytis principo „visų pirma 
galvokime apie mažuosius“; atliekant 
poveikio vertinimus, kurie darys arba gali 
daryti poveikį MVĮ, būtina visapusiškai 
taikyti reikalavimą atlikti poveikio MVĮ 
tyrimą; įrodymais pagrįsti poveikio 
vertinimai turėtų apimti galutinį 
teisėkūros proceso rezultatą; ragina ES 
valstybes nares ir ES institucijas poveikio 
MVĮ tyrimą taikyti per visą politikos 
formavimo procesą.

Or. en

Pakeitimas 93
Lucia Vuolo

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad reikia stebėti 
Europos transporto sektorių, užtikrinant, 
kad viešasis finansavimas būtų 
naudojamas visoms sunkumų 
patiriančioms įmonėms remti neiškraipant 



AM\1212340LT.docx 49/50 PE657.173v01-00

LT

konkurencijos;

Or. it

Pakeitimas 94
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pripažįsta būtinybę užtikrinti gerą 
atstovavimą MVĮ vykstant viešų 
konsultacijų procesui, siekiant 
pasirūpinti, kad į jų nuomonę būtų 
tinkamai ir deramai atsižvelgta, kad ji 
būtų išanalizuota ir atspindėta poveikio 
vertinimuose;

Or. en

Pakeitimas 95
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. ragina užtikrinti geresnes MVĮ 
galimybes dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose supaprastinant procedūras ir 
skatinant rinkos dialogą; neskaitant 
kertinių kokybės ir kainos kriterijų, 
taikomų prekėms ir paslaugoms, viešųjų 
pirkimų konkursai vis labiau apkraunami 
pernelyg plataus užmojo ir iš dalies labai 
sudėtingų sąlygų našta; viena iš 
priemonių, kuri galėtų būti supaprastinta, 
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yra Europos bendrasis viešųjų pirkimų 
dokumentas (EBVPD) – jis turėtų tapti 
kur kas patogesnis naudoti;

Or. en

Pakeitimas 96
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. ragina užtikrinti didesnį 
priemonių, skirtų padėti MVĮ spręsti 
problemas, susijusias su nesąžiningomis 
ar diskriminacinėmis taisyklėmis bei 
sprendimais kitoje ES šalyje, 
veiksmingumą ir didinti įmonių 
informuotumą apie prieinamus tokių 
problemų sprendimo mechanizmus; 
pirmiausia turėtų būti didinamas būtent 
informuotumo skatinimas, nes kai kuriose 
ES šalyse atlikti tyrimai rodo, kad tik 15 
proc. įmonių žino apie tinklą SOLVIT ir 
kur kas mažiau jų buvo nusprendusios 
juo pasinaudoti.

Or. en


