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TRUMPAS PAGRINDIMAS

The proposed Competitiveness and Innovation Framework Programme aims at bringing 
together into a common framework existing specific Community support programmes and 
relevant parts of other Community programmes in fields critical to boosting European 
productivity, innovation capacity and sustainable growth, while addressing complementary 
environmental concerns. 

Your draftsman welcomes this initiative to bring greater coherence and synergy between the 
relevant Community programmes and instruments.  

The Framework Programme is to run from 2007 until 2013 with a budget of EUR 4,21 billion. 
It will comprise 3 sub-programmes:

• the Entrepreneurship and Innovation Programme,
• the ICT (information and communication technology) Policy Support Programme,
• the Intelligent Energy - Europe Programme.

Your draftsman recognises the important role played by the SMEs in the EU economy. 
Therefore, he welcomes the fact that SMEs are at the core of the new Programme and 
strategy.

The specific programmes and instruments should facilitate adjustment of companies to 
structural change, encourage a favourable for entrepreneurship and enterprise cooperation, 
with particular attention to SMEs, and foster better exploitation of the innovative potential of 
enterprises.

The Community must also equip itself with a sound analytical basis to support policy making 
in the fields of SMEs, entrepreneurship, innovation and competitiveness in industrial sectors. 
Such a basis should add value to the information available at national level in these fields. 

The Community should provide for the common development of competitiveness strategies 
for industrial and service sectors. The Community should also promote best practices in 
relation to an entrepreneurial environment and culture, including corporate social 
responsibility and equal gender opportunity, and to promote the emergence of young 
entrepreneurs.

The Entrepreneurship and Innovation programme should respond to the changing financing 
needs of SMEs, including the need for proximity financing and their adaptation to the new 
financial environment whilst avoiding market distortions.

Your draftsperson has suggested some amendments to the Commission proposal, mainly 
introducing employment and social policy elements.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

(2) Norint prisidėti prie konkurencingumo ir 
inovacinio pajėgumo Bendrijoje didinimo, 
žinių visuomenės tobulėjimo ir darnaus, 
subalansuotu ekonomikos augimu 
grindžiamo vystymosi, reikėtų parengti 
Konkurencingumo ir naujovių pagrindų 
programą (toliau – Pagrindų programa).

(2) Norint prisidėti prie konkurencingumo 
siekiant Lisabonos visiško užimtumo tikslo 
ir inovacinio pajėgumo, kuris padės 
pagreitinti socialinę pažangą ir sanglaudą,
Bendrijoje didinimo, žinių visuomenės 
tobulėjimo ir darnaus, subalansuotu 
ekonomikos augimu grindžiamo vystymosi, 
reikėtų parengti Konkurencingumo ir 
naujovių pagrindų programą (toliau –
Pagrindų programa).

Pagrindimas

If competitiveness and innovation need to be promoted in the Community, it is precisely 
because the final beneficiaries of positive results will be European Union citizens themselves, 
in particular workers. The final objective therefore of the actions introduced by the 
framework programme in question is to achieve full employment, as provided for by the 
Lisbon Strategy.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) Tai atitinka Komisijos komunikato 
pavasario Europos Vadovų Tarybai „Dirbti 
kartu augimo ir darbo vietų labui – nauja 
Lisabonos strategijos pradžia“ , nuostatas, 
kuriomis raginama imtis veiksmų siekiant 
skatinti augimą ir konkurencingumą, 
paversti Europą patrauklia investuoti ir 
dirbti, primenant, kad reikia skatinti verslo 
iniciatyvą, pritraukti verslui pradėti 
pakankamą rizikos kapitalą, palaikyti stiprią 
Europos pramonę skatinant naujoves, ypač 

(3) Tai atitinka Komisijos komunikato 
pavasario Europos Vadovų Tarybai „Dirbti 
kartu augimo ir darbo vietų labui – nauja 
Lisabonos strategijos pradžia“ , nuostatas, 
kuriomis raginama imtis veiksmų siekiant 
skatinti darnų ekonomikos augimą ir 
konkurencingumą, paversti Europą 
patrauklia investuoti ir dirbti, primenant, kad 
reikia skatinti verslo iniciatyvą, pritraukti 
verslui pradėti pakankamą rizikos kapitalą, 
padidinti darbo vietų skaičių ir pagerinti jų 

  
1 Dar neskelbta OL.
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ekologines naujoves, t.y. naujoves, susijusias 
su aplinkosaugos technologijomis arba jų 
panaudojimu, informacijos ir ryšių 
technologijų (IRT) įsisavinimą bei tausojantį 
išteklių naudojimą. Nors konkurencingumas 
labai priklauso nuo dinamiškų, atvirose ir 
konkurencingose rinkose veikiančių įmonių 
ir teisingų tam sukurtų pagrindinių sąlygų, 
ypač naujovėms palankios reglamentavimo 
sistemos, Bendrijos finansavimas svarbus 
didinant paramą ir skiriant papildomą 
finansavimą, skirtą rinkos nesėkmėms 
atitaisyti.

kokybę, palaikyti stiprią Europos pramonę 
skatinant naujoves, ypač ekologines 
naujoves, t.y. naujoves, susijusias su 
aplinkosaugos technologijomis arba jų 
panaudojimu, informacijos ir ryšių 
technologijų (IRT) įsisavinimą bei tausojantį 
išteklių naudojimą. Nors konkurencingumas 
labai priklauso nuo dinamiškų, atvirose ir 
konkurencingose rinkose veikiančių įmonių 
ir teisingų tam sukurtų pagrindinių sąlygų, 
ypač naujovėms palankios reglamentavimo 
sistemos, kvalifikuotos darbo jėgos ir nuo 
Europos socialinės sanglaudos, Bendrijos 
finansavimas svarbus didinant paramą ir 
skiriant papildomą finansavimą, skirtą 
rinkos nesėkmėms atitaisyti.

Pagrindimas

The creation of more businesses and a strengthening of the entrepreneurial spirit can and 
must contribute not only to developing jobs in the market, but also to improving existing ones.

Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

(10) Norint užtikrinti, kad finansavimas būtų 
skiriamas tik rinkos nesėkmėms ištaisyti ir 
vengiant rinkos iškraipymų, pagal Pagrindų 
programą skiriamas finansavimas turėtų 
atitikti Bendrijos valstybės pagalbos 
taisykles, su jomis susijusias priemones ir 
Bendrijos nustatytus veikiančių MVĮ 
apibrėžimus.

(10) Norint užtikrinti, kad finansavimas būtų 
skiriamas tik rinkos nesėkmėms ištaisyti, 
įskaitant darbo rinkos klaidas, ir vengiant 
rinkos iškraipymų, kurie gali reikšti, inter 
alia, tolesnį nedarbo didėjimą, pagal 
Pagrindų programą skiriamas finansavimas 
turėtų atitikti Bendrijos valstybės pagalbos 
taisykles, su jomis susijusias priemones ir 
Bendrijos nustatytus veikiančių MVĮ 
apibrėžimus.

Pagrindimas

It is not only the functioning of the goods and financial market that is important, the labour 
market is also important and also needs proper attention from the Community and its 
financial intervention where this is deemed necessary owing to particular difficulties.

Pakeitimas 4
12 konstatuojamoji dalis

(12) Pagrindų programos ir specifinių 
programų vykdymas turėtų būti nuolat 
stebimas ir vertinamas, kad būtų galima jas 

(12) Pagrindų programos ir specifinių 
programų vykdymas turėtų būti nuolat 
stebimas. Šiuo tikslu Komisija nustato 
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koreguoti. kiekvienos konkrečios programos metinę 
vykdymo ataskaitą dėl lėšų panaudojimo, 
rezultatų ir poveikio. Pagrindų programa ir 
konkrečios programos bus vertinamos tam, 
kad būtų galima jas koreguoti.

Pagrindimas

This amendment aims at clarifying to a limited extent the way in which the programmes will 
be monitored and evaluated. The text of this recital is too vague. 

Pakeitimas 5
18 konstatuojamoji dalis

(18) Europos investicijų fondas (EIF) yra 
specializuota Bendrijos priemonė, skirta 
teikti rizikos kapitalą ir garantijų priemones 
MVĮ. Jis prisideda prie Bendrijos tikslų, 
įskaitant žiniomis paremtos visuomenės 
kūrimą, naujovių diegimą, augimą, 
užimtumo didinimą ir verslo dvasios 
skatinimą, įgyvendinimo. EIF užtikrina 
reikalingą Bendrijos programų valdymo tąsą 
ir šioje srityje jau įgijo nemažai patirties. 
Tai, kad EIF Komisijos vardu vykdo MVĮ 
taikomas Bendrijos finansines priemones, 
nepriklausomuose veiklos vertinimuose 
laikoma gera praktika. EIF yra 
kompetetingas remti valstybėse narėse 
pradedamą viešojo ir privataus sektoriaus 
partneryste grindžiamą veiklą, kuria 
siekiama pritraukti rizikingų investicijų 
srautus iš kapitalo rinkos mažų inovacinių 
bendrovių labui.

(18) Europos investicijų fondas (EIF) yra 
specializuota Bendrijos priemonė, skirta 
teikti rizikos kapitalą ir garantijų priemones 
MVĮ. Jis prisideda prie Bendrijos tikslų, 
įskaitant žiniomis paremtos visuomenės 
kūrimą, naujovių diegimą, augimą, 
užimtumo didinimą ir verslo dvasios 
skatinimą, įgyvendinimo. EIF užtikrina 
reikalingą Bendrijos programų valdymo tąsą 
ir šioje srityje jau įgijo nemažai patirties. 
Tai, kad EIF Komisijos vardu vykdo MVĮ 
taikomas Bendrijos finansines priemones, 
nepriklausomuose veiklos vertinimuose 
laikoma gera praktika. EIF yra 
kompetentingas remti valstybėse narėse 
pradedamą viešojo ir privataus sektoriaus 
partneryste grindžiamą veiklą, kuria 
siekiama pritraukti rizikingų investicijų 
srautus iš kapitalo rinkos mažų inovacinių 
bendrovių labui ir sukurti lanksčių moterų 
ir šeimos verslo formų, kuriose naudojamos 
naujos technologijos, mikrofinansavimo 
mechanizmus. Turi būti pagerintas 
ypatingo EIF ir MVĮ ryšio veiksmų 
matomumas.

Pagrindimas

EIF plays an important role in supporting SMEs, but there is still a lack of visibility of their 
actions amongst the principal interested parties, SMEs.

Pakeitimas 6
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20 konstatuojamoji dalis

(20) Europos verslo ir naujovių rėmimo 
paslaugoms tenka svarbus vaidmuo siekiant 
užtikrinti, kad informacija, susijusi su prekių 
ir paslaugų vidaus rinkos veikimu ir 
galimybėmis, būtų prieinama MVĮ bei 
perduodant naujoves, žinias ir technologijas 
tarpvalstybiniu lygiu. Joms taip pat tenka 
svarbus vaidmuo padidinant MVĮ galimybę 
gauti informaciją apie joms taikomus 
Bendrijos teisės aktus ir apie būsimus teisės 
aktus, kurioms jos jau gali ruoštis ir 
prisitaikyti prie jų ekonomiškai prie jų 
prisitaikyti. Išorės vertinimuose teigiama, 
kad reikėtų sustiprinti Europos verslo 
rėmimo paslaugų horizontalų vaidmenį. Tai 
yra informacijos apie Bendrijos programas 
skleidimas ir MVĮ dalyvavimo šiose 
programose, ypač MVĮ prisijungimo prie 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo pagrindų programos, 
skatinimas. Vertinimuose taip pat 
pabrėžiama Komisijos ir MVĮ bendravimo 
palengvinimo svarba.

(20) Europos verslo ir naujovių rėmimo 
paslaugoms tenka svarbus vaidmuo siekiant 
užtikrinti, kad informacija, susijusi su prekių 
ir paslaugų vidaus rinkos veikimu ir 
galimybėmis, būtų prieinama MVĮ bei 
perduodant naujoves, žinias ir technologijas 
tarpvalstybiniu lygiu. Joms taip pat tenka 
svarbus vaidmuo padidinant MVĮ galimybę 
gauti informaciją apie joms taikomus 
Bendrijos teisės aktus ir apie būsimus teisės 
aktus, ypač darbo ir socialinę teisę, kurioms 
jos jau gali ruoštis ir prisitaikyti prie jų 
ekonomiškai. Išorės vertinimuose teigiama, 
kad reikėtų sustiprinti Europos verslo 
rėmimo paslaugų horizontalų vaidmenį. Tai 
yra informacijos apie Bendrijos programas 
skleidimas ir MVĮ dalyvavimo šiose 
programose, ypač MVĮ prisijungimo prie 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo pagrindų programos, 
skatinimas. Vertinimuose taip pat 
pabrėžiama Komisijos ir MVĮ bendravimo 
palengvinimo svarba.

Pagrindimas

Labour law and social legislation form an important part of legislation that can be 
burdensome for enterprises, especially SMEs. Therefore, the access to this (future) social 
legislation is of particular importance.

Pakeitimas 7
21 konstatuojamoji dalis

(21) Bendrija, siekdama paremti politikos 
kūrimą MVĮ, verslininkystės, naujovių ir 
konkurencingumo pramonės sektoriuose 
srityse, turi parengti tvirtą analitinį pagrindą.
Toks pagrindas suteiktų pridėtinės vertės 
šiose srityse nacionaliniu mastu prieinamai 
informacijai. Bendrijai reikėtų numatyti 
bendrą konkurencingumo strategijų kūrimą 
pramonės ir paslaugų sektoriams ir 
geriausios praktikos skatinimą įmonių 
aplinkos ir kultūros, įskaitant įmonių 
socialinę atsakomybę ir lygias lyčių 
galimybes, srityje bei ugdyti jaunus 

(21) Bendrija, siekdama paremti politikos 
kūrimą MVĮ, verslininkystės, naujovių ir 
konkurencingumo pramonės sektoriuose 
srityse, turi parengti tvirtą analitinį pagrindą.
Toks pagrindas suteiktų pridėtinės vertės 
šiose srityse nacionaliniu mastu prieinamai 
informacijai. Bendrijai reikėtų numatyti 
bendrą konkurencingumo strategijų kūrimą 
pramonės ir paslaugų sektoriams ir 
pažangiausios patirties skatinimą bei 
patirties panaudojimą įmonių aplinkoje, 
nuolatinį darbuotojų švietimo lygio 
gerinimą, vyrų bei moterų verslininkystės 
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verslininkus. kultūros vystymą, bendrą socialinę 
atsakomybę, paremtą lyčių lygių galimybių 
ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principu profesinio mokymo, užimtumo ir 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
atžvilgiu.

Pakeitimas 8
22 konstatuojamoji dalis

(22) Europos vadovų Taryba 2003 m. kovo 
20 – 21 d. pirmenybę teikė naujovėms bei 
verslininkystei ir pabrėžė, kad Europai reikia 
daugiau stengtis siekiant, kad idėjos taptų 
tikra pridėtine verte. Ji paragino imtis 
tolesnės veiklos siekiant sukurti verslo 
atsinaujinimo sąlygas. Linijinis inovacijos 
modelis, iš kurio matyti, kad moksliniai 
tyrimai tiesiogiai susiję su naujovėmis, 
nepakankamai padeda paaiškinti, kaip 
vyksta naujovės ir priimti tinkamus 
inovacijų politikos sprendimus. Todėl 
Verslininkystės ir naujovių programa turėtų 
būti taikoma pripažįstant, kad įmonės yra 
inovacijų proceso centre, kad reikėtų skirti 
paramą siekiant paskatinti įmonių inovacijų 
veiklą, ruošiant rinką naujovėms ir naujovių 
valdymui bei kultūrai. Tai padėtų užtikrinti, 
kad naujovės skatins konkurencingumą ir 
bus praktiškai diegiamos įmonėse. Europos 
vadovų Taryba 2004 m. kovo 25 – 26 d. 
teigė, kad švarios technologijos būtinos 
norint visiškai pasinaudoti įmonių ir 
aplinkos sinergija. Ekologinių naujovių, 
įskaitant novatoriškas švarias technologijas, 
skatinimas gali padėti panaudoti jų 
potencialą.

(22) Europos vadovų Taryba 2003 m. kovo 
20 – 21 d. pirmenybę teikė naujovėms bei 
verslininkystei ir pabrėžė, kad Europai reikia 
daugiau stengtis siekiant, kad idėjos taptų 
tikra pridėtine verte. Ji paragino imtis 
tolesnės veiklos siekiant sukurti verslo 
atsinaujinimo sąlygas. Linijinis inovacijos 
modelis, iš kurio matyti, kad moksliniai 
tyrimai tiesiogiai susiję su naujovėmis, 
nepakankamai padeda paaiškinti, kaip 
vyksta naujovės ir priimti tinkamus 
inovacijų politikos sprendimus. Todėl 
Verslininkystės ir naujovių programa turėtų 
būti taikoma pripažįstant, kad įmonės ir jų 
darbuotojai yra inovacijų proceso centre, 
kad reikėtų skirti paramą siekiant paskatinti 
įmonių inovacijų veiklą, kryptingesnį 
verslininkystės kaip svarbios veiksmų srities 
visais profesinio lavinimo lygmenimis 
įtraukimą ruošiant rinką naujovėms ir 
naujovių valdymui bei kultūrai. Tai padėtų 
užtikrinti, kad naujovės skatins 
konkurencingumą ir bus praktiškai 
diegiamos įmonėse. Europos vadovų Taryba 
2004 m. kovo 25 – 26 d. teigė, kad švarios 
technologijos būtinos norint visiškai 
pasinaudoti įmonių ir aplinkos sinergija.
Ekologinių naujovių, įskaitant novatoriškas 
švarias technologijas, skatinimas gali padėti 
panaudoti jų potencialą. Darbuotojų 
potencialas visais įmonių lygmenimis taip 
pat yra nepanaudotas. Tai suteiktų daug 
žinių, kurios galėtų būti naudojamos 
siekiant pagerinti konkurencingumą ir 
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verslininkystę.

Pakeitimas 9
27 konstatuojamoji dalis

(27) IRT yra žinių ekonomikos pagrindas.
IRT augimas sudaro beveik pusę modernių 
ekonomikų produktyvumo augimo ir tampa 
vieninteliu visuomenei iškylančių uždavinių 
sprendimu. Viešojo sektoriaus ir bendros 
svarbos paslaugos turi būti tobulinamos 
atsižvelgiant į atitinkamas Bendrijos 
politikos kryptis, pavyzdžiui, visuomenės 
sveikatos, švietimo ir mokymo, 
aplinkosaugos, transporto ir vidaus rinkos 
kūrimo bei konkurencingumo srityse.

(27) IRT yra žinių ekonomikos pagrindas.
IRT augimas sudaro beveik pusę modernių 
ekonomikų produktyvumo augimo ir tampa 
vieninteliu visuomenei iškylančių uždavinių 
sprendimu. Viešojo sektoriaus ir bendros 
svarbos paslaugos turi būti tobulinamos 
atsižvelgiant į atitinkamas Bendrijos 
politikos kryptis, pavyzdžiui, visuomenės 
sveikatos, socialinės gerovės ir rūpinimosi 
asmenimis su specialiaisiais poreikiais, 
švietimo ir mokymo, užimtumo, 
aplinkosaugos, transporto ir vidaus rinkos 
kūrimo bei konkurencingumo srityse.

Pagrindimas
The protection of persons with special needs and employment are included in Community 
policies concerning public sector and general welfare services.

Pakeitimas 10
28 konstatuojamoji dalis

(28) Reikėtų skatinti visišką ir geriausią 
novatoriškomis IRT grindžiamų sprendimų 
panaudojimą, ypač skirtų paslaugoms 
visuomenės interesų srityse. Bendrijos 
parama taip pat turėtų palengvinti 
informacinės visuomenės kūrimo veiksmų 
suderinimą bei įgyvendinimą valstybėse 
narėse.

(28) Reikėtų skatinti visišką ir geriausią 
novatoriškomis IRT grindžiamų sprendimų 
panaudojimą, ypač skirtų paslaugoms 
visuomenės interesų srityse. Bendrijos 
parama taip pat turėtų palengvinti bendros
informacinės visuomenės kūrimo veiksmų 
suderinimą bei įgyvendinimą valstybėse 
narėse.

Pagrindimas

Brings the recital in line with Articles 2, 26 and 29 of this proposal.

Pakeitimas 11
1 straipsnio 3 dalis

3. Pagrindų programa netaikoma mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros veiklai, 
vykdomai pagal Sutarties 166 straipsnį.

3. Pagrindų programa netaikoma, bet ir 
neprieštarauja mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros veiklai, vykdomai pagal 
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Sutarties 166 straipsnį.

Pagrindimas
Community activities in the fields of research and technological development on the one hand 
and competitiveness and innovation on the other not only should not overlap, but should 
complement and reinforce each other in order to be more effective.

Pakeitimas 12
2 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

(ba) skatinti darbuotojų nuolatinį profesinį 
mokymą ir švietimą;

Pagrindimas
In a competitive and innovative economy the issue of the educational level of workers is vital, 
since they are central to such an economy.

Pakeitimas 13
6 straipsnio 1 dalies e punktas

(e) dalijimasis informacija, informacijos 
sklaida, ir informuotumo didinimas;

(e) dalijimasis informacija, patirtimi ir 
pažangiausios praktikos pavyzdžiais bei jų
sklaida ir informuotumo didinimas;

Pagrindimas
In order to promote implementation of the programme, the promotion, communication and 
sharing of information and experience and the dissemination of best practices is essential.

Pakeitimas 14
10 straipsnio 1 dalis

1. Šiuo sprendimu patvirtinama įmonių ir 
MVĮ, verslininkystės, naujovių ir pramonės 
konkurencingumo rėmimo programa (toliau 
– „Verslininkystės ir naujovių programa“).

1. Šiuo sprendimu patvirtinama įmonių ir 
MVĮ, verslininkystės, naujovių, žinių 
sklaidos ir pramonės konkurencingumo 
rėmimo programa (toliau – „Verslininkystės 
ir naujovių programa“).

Pagrindimas
The dissemination of knowledge plays a key role in the taking of entrepreneurial initiatives 
and promoting entrepreneurship.
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Pakeitimas 15
10 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

(aa) kokybiškų darbo vietų kūrimas 
kūrybinėse ir naujoviškose pramonės 
srityse.

Pagrindimas
The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment

.

Pakeitimas 16
10 straipsnio 2 dalies ea punktas (naujas)

(ea) nuolatinis darbuotojų švietimas ir 
profesinis mokymas.

Pagrindimas
See justification for Article 2, paragraph 1, point (b a)(new).

Pakeitimas 17
11a straipsnis (naujas)

11a straipsnis
Kokybiškos darbo vietos kūrybinėse ir 

naujoviškose pramonės srityse
Veiksmai, susiję su kokybiškomis darbo 
vietomis kūrybinėse ir naujoviškose 
pramonės srityse, gali būti:
a) pavyzdinio užimtumo, įskaitant 
darbuotojų dalyvavimą, skatinimas;
b) paramos kooperatyvams ir socialinės 
ekonomikos įmonėms skatinimas;
c) bendradarbiavimo ir keitimosi 
pažangiausia patirtimi užimtumo ir tvaraus 
vystymosi klausimais skatinimas.

Pagrindimas
The programme must have a very clear and explicit objective of creating quality employment. 
Particular attention needs to be paid to cooperatives and social economy enterprises.
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Pakeitimas 18
14 straipsnio a punktas

(a) skatinti verslią mąstyseną, įgūdžius ir 
kultūrą, subalansuoti verslo riziką ir atlygį, 
ypač jauniems verslininkams;

(a) skatinti visų įmonės lygmenų darbuotojų
verslią mąstyseną, įgūdžius ir kultūrą, 
subalansuoti verslo riziką ir atlygį, ypač 
jauniems verslininkams;

Pakeitimas 19
14 straipsnio ca punktas (naujas)

(ca) visais profesinio mokymo lygmenimis 
skatinti verslininkystę – svarbią sritį, 
kurioje reikia imtis veiksmų.

Pakeitimas 20
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Darbuotojų švietimas ir profesinis 

mokymas
Veiklą, apimančią nuolatinį darbuotojų 
švietimą ir profesinį mokymą, gali sudaryti:
a) naujų technologinių žinių sklaida tarp 
darbuotojų rengiant specialius seminarus, 
skirtus jų įgūdžiams ir gebėjimams gerinti;
b) nustatytas nuolatinis darbuotojų 
švietimas ir profesinis mokymas ir siekiant 
skatinti naujovių kultūrą, ir sukurti 
sąlygas, kuriomis darbuotojai imtųsi 
kūrybinės iniciatyvos ir veiksmų.

Pagrindimas
This new article follows on naturally from the addition of a new objective regarding the 
education and training for workers in Article 10 ‘Objectives and Fields of Action’. The means 
of achieving this objective are mentioned here.

Pakeitimas 21
24 straipsnio da punktas (naujas)

(da) valstybių narių mokesčių politikos ir 
apmokestinimo koordinavimo kliūčių bei 
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priemonių nustatymo siekiant palengvinti 
MVĮ priėjimą prie rizikos kapitalo.

Pakeitimas 22
28 straipsnio a punktas

(a) skatinti ypač MVĮ ir viešųjų paslaugų 
procesų, paslaugų ir produktų, kuriems 
sukurti naudojamasi IRT, naujoves 
atsižvelgiant į būtinų gebėjimų
reikalavimus;

(a) skatinti ypač MVĮ ir viešųjų paslaugų 
procesų, paslaugų ir produktų, kuriems 
sukurti naudojamasi IRT, naujoves 
atsižvelgiant į būtinus aukšto profesinio 
mokymo lygio reikalavimus tam, kad būtų 
galima įgyti plataus profilio įgūdžių ir 
užtikrinti, kad jie bus pritaikyti praktiškai 
mokantis visą gyvenimą.

Pagrindimas

A workforce which is highly specialised is better able to meet the rapidly changing 
requirements of business and can be more easily transferred to new jobs.

Pakeitimas 23
28 straipsnio c punktas

(c) propaguoti IRT ir informuoti visuomenę 
apie IRT teikiamas galimybes ir privalumus 
tiek piliečiams, tiek verslui bei Europos 
lygiu skatinti diskusijas apie naujas IRT 
tendencijas.

(c) propaguoti IRT ir informuoti visuomenę 
apie IRT teikiamas galimybes ir privalumus 
tiek piliečiams, ypač bedarbiams, turintiems 
specialiųjų poreikių, tiek verslui bei 
Europos lygiu skatinti diskusijas apie naujas 
IRT tendencijas.

Pagrindimas

This amendment underscores the importance of using ICTs for certain vulnerable 
categories of person which we should pay more attention to.

Pakeitimas 24
29 straipsnio c punktas

(c) gerinti elektroninių paslaugų kokybę, 
veiksmingumą ir prieinamumą visuomenei 
svarbiose srityse, kuriose galima dalyvauti 
naudojantis IRT, įskaitant visą Europą 
apimančias arba tarpvalstybines tarpusavyje 
susietas viešąsias paslaugas, taip pat gerinti 
bendrų interesų grupes ir dalijimąsi 

(c) gerinti prieigą, elektroninių paslaugų 
kokybę, veiksmingumą ir prieinamumą 
visuomenei svarbiose srityse, kuriose galima 
dalyvauti naudojantis IRT, įskaitant visą 
Europą apimančias arba tarpvalstybines 
tarpusavyje susietas viešąsias paslaugas, taip 
pat gerinti bendrų interesų grupes ir 
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geriausios praktikos pavyzdžiais. dalijimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais.

Pagrindimas

The access to electronic services in areas of public interest should also be improved in order 
to avoid people being excluded from public services because they don't have access to 
electronic services.
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