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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Iš esmės reikia pritarti Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programos (2007–2013), 
kurioje skiriamas dėmesys mažoms ir vidutinėms įmonėms, steigimui. Šioje programoje 
ne tik sujungiamos tam tikros programos, bet ir nustatomi nauji pagrindiniai uždaviniai.

2. Kadangi visos tyrimams skirtos lėšos sudaro tik maždaug dešimtadalį šiai programai 
numatytų 4212,6 mln. eurų, reikia atsižvelgti į tai, kad didesnioji lėšų dalis skiriama 
įmonėms ir negali būti naudojama valdymo uždaviniams arba organizacijoms finansuoti.

3. Pagrindinis KNP programos tikslas turėtų būti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), 
plėtojančių naujoviškas idėjas gamybos procesuose ir diegiančių jas į rinką, rėmimas.
Būtent šį „pokyčių procesą“ reikia tikslingai remti, nes daugelis sudėtingų technologijų
reikalaujančių idėjų ir mokslinių darbų nelemia tinkamų realizuoti produktų atsiradimo.

4. Siekiant atitikti reikalavimą panaikinti biurokratiją, iki būtinos minimalios apimties reikia 
sumažinti pareigas pranešti ir tikrinti bei statistiką.

5. 9 esamų programų sujungimas į KNP yra būtinai remtinas. Taip galima sumažinti 
valdymo sąnaudas ir padėti mažoms bei vidutinėms įmonėms pasinaudoti Europos 
Sąjungos paramos programomis.

6. „Pažangios energetikos“ sritis nagrinėja visą naujovių potencialą energetikos sektoriuje.
Naujovių skatinimas atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos efektyvumo srityse yra 
remtinas, tačiau jos yra tik energetikos sektoriaus dalis. Tokiu pačiu būdu reikia remti 
naujoves energijos gavybos technikos, sistemų technikos srityse, energijos keitimo 
sektoriuje bei visose esamose energetikos šakose.

7. Reikia taikyti verslią mąstyseną ir  įgūdžius skatinančias priemones ne tik mažose 
įmonėse, bet ir visoms augimo potencialą turinčiose vidutinėse įmonėse.

8. Tikslas stiprinti įmonių konkurencingumą internacionalizuojant arba atveriant Europos 
mastu yra remtinas. MVĮ, paskatintos geriau pasinaudoti Europos vidaus rinkos 
pranašumais, kurs verslo naujoves.

9. Įmonės turi turėti galimybę nesudėtingai ir greitai atlikti paraiškos teikimo procedūrą, kad 
neatsirastų jokių nereikalingų išlaidų ir nebūtų gaištamas laikas. Būtent MVĮ galėtų 
pasirinkti supaprastintą paraiškos teikimo procedūrą, pagal kurią iš pradžių pakaktų 
pateikti registracijos dokumentą ir, tik sulaukus teigiamo sprendimo, vėliausiai per du 
mėnesius pateikti visą likusią būtiną informaciją. Įmonės taip pat gali tiesiogiai pateikti 
visą informaciją, siekiant maksimaliai sutrumpinti laiką tarp paraiškos pateikimo ir 
paramos lėšų išmokėjimo. Teikiant paraišką dėl bendrų projektų finansavimo, iš esmės 
turėtų pakakti dalyvių iš dviejų valstybių.
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PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
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) Pagal Pagrindų programą skiriamas 
finansavimas turėtų atitikti Bendrijos 
valstybės pagalbos taisykles, su jomis 
susijusias priemones ir Bendrijos nustatytus 
veikiančių MVĮ apibrėžimus.

Pagrindimas

Susikoncentruojama į svarbiausias sąlygas skiriant paramą.

Pakeitimas 2
17 konstatuojamoji dalis

17) MVĮ taikomos Bendrijos rinkos 
finansinės priemonės papildo ir sustiprina 
nacionalines finansines schemas. Jos gali 
padėti paskatinti privačias investicijas 
kuriant naujas inovacines bendroves ir 
paremti greitai augančias bendroves joms 
plečiantis siekiant sumažinti nuosavo 
kapitalo trūkumą. Jos gali padidinti paskolų 
lėšų, skiriamų jų konkurencingumo ir 
augimo potencialą palaikančiai veiklai, 
prieinamumą MVĮ.

17) MVĮ taikomos Bendrijos rinkos 
finansinės priemonės papildo ir sustiprina 
nacionalines finansines schemas. Jos gali 
padėti paskatinti privačias investicijas 
kuriant naujas inovacines bendroves ir 
paremti greitai augančias bendroves joms 
plečiantis siekiant sumažinti nuosavo 
kapitalo trūkumą. Jos gali padidinti paskolų 
lėšų, skiriamų jų konkurencingumo ir 
augimo potencialą palaikančiai veiklai, 
prieinamumą MVĮ. Jos gali pagerinti MVĮ 
prieinamumą prie rizikos kapitalo, skirto 
finansuoti veiklai, kurios tikslas – diegti 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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mokslinių tyrimų rezultatus kuriant 
produktus, kuriuos galima tiekti į rinką.
Šiuo tikslu Europos Komisija turėtų ištirti, 
ar numatant programos finansavimo 
priemones, skirtas verslininkystei ir 
naujovėms skatinti, būtų galima naudoti 
Septintosios mokslinių tyrimų pagrindų 
programos lėšas ir kaip tai turėtų būti 
daroma..

Pagrindimas

Vykdant technologijų perdavimą, t. y. mokslinių tyrimų rezultatus diegiant į produktus, 
kuriuos galima tiekti į rinką, dėl didelės rizikos finansavimas tampa nepakankamas. Tačiau 
CIP programos lėšų neužtenka, kad būtų suteikta pakankama parama. Taigi Komisija turėtų 
nustatyti ryšį su Septintąja mokslinių tyrimų pagrindų programa ir suteikti galimybę 
pasinaudoti jos lėšomis, naudojamomis investuoti į fondus, vykdančius veiklą technologijų 
perdavimo srityje.

Pakeitimas 3
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, technologijas ir 
mokslinių tyrimų rezultatus 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 
tarnybų, tokių kaip Europos informacijos 
centras (EIC) arba Inovacijų perdavimo 
centras (IPC), 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 ir dalyvavimo Europos 
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mastu skelbiamuose viešuosiuose 
konkursuose, skatinimas. Vertinimuose taip 
pat pabrėžiama Komisijos ir MVĮ 
bendravimo palengvinimo svarba. Kartu 
privalo būti užtikrinamas skaidrumas 
naudojant valstybės lėšas veiksmingos 
Europos tarnybų veiklos požiūriu.

Pagrindimas

Praeityje EIC ir IPC pasitvirtino kaip kompetentingi mažų ir vidutinių įmonių pagalbininkai.
2006 m. planuojama skelbti naują paraiškų konkursą dėl tinklų įmonėms remti, kuriame 
turėtų būti pasinaudota turima patirtimi, ir pasinaudota ja kaip pagrindu supaprastinant 
valdymą. Ateityje turėtų būti užtikrinama, kad veiksmingai veiklai netrukdytų nepamatuotai 
taikoma pareiga teikti ataskaitas. Dalis tinklo veiklos turėtų būti skiriama dalyvauti 
perduodant naujausius mokslinių tyrimų rezultatus bei teikti paramą MVĮ dalyvaujant 
Europos mastu skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Abi pastarosios veiklos yra labai 
svarbios inovacijų procesui ir įmonės verslo veiklos plėtrai.

Pakeitimas 4
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

20a. Komisija taip pat turėtų teikti didelę 
svarbą paramai atokiuose ES regionuose 
esančioms MVĮ. Taigi turėtų būtu 
skatinamos paslaugos, susijusios su verslo 
ir naujovių plėtra ir tinklais atokiuose ES 
regionuose.

Pagrindimas

Europos naujovių skatinimo tinklai gerai veikia visų pirma didelių aglomeracijų zonose, 
kuriose mažoje teritorijoje juntama teikiama nauda. Tačiau dėmesys turi būti skiriamas 
platesnei paramai šiems tinklams taip pat labiausiai nutolusiuose ES regionuose, kad 
atitinkamos MVĮ galėtų pasinaudoti visomis teikiamomis galimybėmis.

Pakeitimas 5
30a konstatuojamoji dalis (nauja)

30a) Siekiant sustiprinti Europos 
konkurencingumą ir sukurti integruotą 
žinių visuomenę, būtina teikti pirmenybę 
skaitmeninėms technologijoms, turint 
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prioritetinį tikslą panaikinti vadinamąją 
skaitmeninę atskirtį tarp regionų ir tarp 
gyventojų grupių.

Pagrindimas

Kaip daugeliui svarbiausių Lisabonos strategijų, taip ir Europos konkurencingumui bei 
socialinei sanglaudai yra ypač svarbu panaikinti tarp regionų bei tarp gyventojų sluoksnių 
skaitmeninėje srityje tvyrančią bedugnę. Nė vienas Europos pilietis negali likti informacinės 
visuomenės nuošalyje.

Pakeitimas 6
42a konstatuojamoji dalis (nauja)

42a) Netolimoje ateityje švarių technologijų 
ir atsinaujinančių energijos šaltinių 
paklausa didės. ES pramonės įmonės 
privalo užsibrėžti tikslą šiose veiklos srityse 
užimti pasaulyje pirmąsias pozicijas.
Įmonės, greičiau prisitaikiusios prie griežtų 
aplinkosaugos normų, turės lemiamų 
pranašumų.

Pagrindimas

Prioritetiniu ES tikslu turi būti švarių technologijų ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra, 
kadangi tai yra sritys, kuriose Europos įmonės ateityje konkurencinėje kovoje gali 
pasinaudoti įgytu pranašumu.

Pakeitimas 7
1 straipsnio 2 dalis

2. Pagrindų programa bus prisidedama prie 
Bendrijos – pažangios žinių visuomenės su 
darniu vystymusi, grindžiamu subalansuotu 
ekonomikos augimu ir labai 
konkurencinga socialine rinkos 
ekonomika, kurioje ypač saugoma ir 
gerinama aplinkos kokybė –
konkurencingumo ir inovacinio pajėgumo.

2. Pagrindų programa bus prisidedama prie 
Bendrijos – pažangios žinių visuomenės, 
kuri pasiekia stabilų ekonomikos augimą 
labai konkurencingos socialinės rinkos 
ekonomikos sąlygomis ir taip gali užtikrinti 
aukštą socialinės apsaugos lygį ir aukštus 
aplinkosaugos standartus. Kartu ypatinga 
svarba teikiama MVĮ paramai ir 
naujoviškam mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimui.
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Pagrindimas

Paprastesnis ir aiškesnis formulavimas.

Pakeitimas 8
1 straipsnio 3 dalis

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

3. Pagrindų programa netaikoma mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros veiklai, 
vykdomai pagal Sutarties 166 straipsnį,
tačiau ja skatinama naujoviškai ir 
atsižvelgiant į verslumo idėjas įdiegti 
mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatus.

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatų diegimas įmonių gamybos procesuose ir tinkamuose 
realizuoti produktuose yra lemiamas inovacinio potencialo naudojimui.

Pakeitimas 9
4 straipsnio d punktas

d) kitos trečiosios šalys, jei tai 
neprieštarauja susitarimams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Išplečiant programą pasauliniu mastu per daug padidėja šios programos finansinės apimtys, 
ir todėl gali būti neišspręsti skubūs uždaviniai.

Pakeitimas 10
5 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodytų metinių darbų programų 
pakeitimai, susiję su daugiau negu 1 mln. 
EUR sudarančiomis biudžeto dotacijomis, 
atliekami pagal 46 straipsnio 2 dalyje 
numatytą tvarką.

2. 1 dalyje nurodytų metinių darbų programų 
pakeitimai, susiję su daugiau negu 1 mln.
EUR sudarančiomis biudžeto dotacijomis, 
gali įsigalioti tik po konsultacijų su 
Europos Parlamentu.

Pagrindimas

Taip didesni programos ir biudžeto pakeitimai bus viešai kontroliuojami.
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Pakeitimas 11
6 straipsnio 1 dalies b punktas

b) tinklai, sujungiantys suinteresuotus 
asmenis;

b) tinklai, sujungiantys suinteresuotus 
asmenis; ypač Europos informacijos centrų 
tinklas Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

Europos informacijos centrų tinklas jau turi patirties šioje srityje ir todėl gali padėti mažoms 
ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimas 12
6 straipsnio 1 dalies d punktas

d) politikos analizavimas, kūrimas ir 
derinimas su programose dalyvaujančiomis 
šalimis;

Išbraukta.

Pagrindimas

Kaupiant lėšas svarbioms užduotims, būtina apriboti turinčiųjų teisę teikti paraiškas skaičių.

Pakeitimas 13
6 straipsnio 1 dalies f punktas

f) bendrųjų valstybių narių arba regionų 
veiksmų rėmimas;

f) palankios aplinkos MVĮ bendradarbiauti 
sudarymas;

Pagrindimas

Koncentruojamasi į paramą MVĮ ir pageidautinos aplinkos kūrimą siekiant remti inovacinės 
MVĮ veiklos plėtrą.

Pakeitimas 14
6 straipsnio 1 dalies h punktas

h) nacionalinių ir regioninių institucijų 
poriniai veiksmai.

h) nacionalinių ir regioninių nevalstybinių
mažų ir vidutinių įmonių institucijų arba 
sąjungų bendradarbiavimas.

Pagrindimas

Turėtų būti teikiama pirmenybė naujovių įmonėse rėmimui, todėl yra tikslingiau skatinti 
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įmonėms artimų institucijų rėmimą, o ne tik institucijų porinius veiksmus.

Pakeitimas 15
8 straipsnio 5 dalis

5. Komisija praneša apie pagrindinius 
tarpinių ir galutinių Pagrindų programos ir 
specifinių programų įvertinimų rezultatus 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui.

5. Komisija pateikia metines įgyvendinimo 
ataskaitas ir praneša apie pagrindinius 
tarpinių ir galutinių Pagrindų programos ir 
specifinių programų įvertinimų rezultatus 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui.

Pagrindimas

Siekiant kas metai nustatyti paramai būtinas lėšas ir iš biudžeto skiriamas lėšas, EP, kaip 
biudžeto valdymo institucija, turėtų būti nuolatos informuojamas apie programų 
įgyvendinimą.

Pakeitimas 16
I pavadinimas 9a straipsnis (naujas)

9a straipsnis
Paraiškų teikimo procedūra

1. Europos Komisija rengia nesudėtingą ir 
nebiurokratinę paraiškų teikimo procedūrą, 
kuri suteikia dalyviams galimybę, prieš 
pateikiant išsamius paraiškos dokumentus, 
pristatyti pirmąją trumpą standartizuotą 
paraiškos formą, siekiant patikrinti, ar 
projektas yra remtinas.
2 Komisijai nustatytas galutinis 2 mėn.
laikotarpis nuo supaprastintos paraiškos 
pristatymo iki pranešimo dėl sprendimo 
pateikimo atliekant supaprastintą paraiškų 
pakeitimų teikimo procedūrą, ir per šį 
laikotarpį ji privalo pateikti savo nuomonę.
3. Dalyviams, kurie iš karto pateikia 
išsamius dokumentus, negali būti taikoma 
supaprastinta paraiškų teikimo procedūra.
4. Pagal supaprastintą paraiškų teikimo 
procedūrą Komisija suteikia papildomą 2 
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mėnesių galutinį terminą pateikti paraišką 
– tai leidžia visiems, ypač MVĮ, be didelių 
biurokratinių kliūčių dalyvauti Europos 
Sąjungos paramos programose.
5. Ši procedūros taikymo tvarka galioja 
visoms Pagrindų programos dalinėms 
programoms.

Pagrindimas

Paraiškų teikimo procedūra įmonėms turi būti sudaryta paprastai, kad nebūtų sukurtos jokios 
didelės kliūtys, kurios galėtų sutrukdyti pasinaudoti galima naujovių diegimo parama. Ypač 
MVĮ yra tikslinga naudoti supaprastintą paraiškų teikimo procedūrą, nes taip būtų galima 
išvengti nereikalingų paraiškos rengimo darbų tuo atveju, jei parama projektams nebūtų 
patvirtinta.

Pakeitimas 17
10 straipsnio 2 dalies b punktas

b) MVĮ bendradarbiavimui palankios 
aplinkos kūrimą;

b) MVĮ bendradarbiavimui palankios 
aplinkos kūrimą ir valstybiniu, ypač
tarpvalstybiniu, lygmeniu;

Justification

Cross-border cooperation between SMEs needs stepping up. Both national cooperation as 
well as cross-border cooperation are equally important for the promotion of entrepreneurship 
and innovation.

Pakeitimas 18
10 straipsnio 2 dalies d punktas

d) verslininkystės ir naujovių kultūrą; d) verslininkystės ir verslumo ugdymas;

Pagrindimas

Versli mąstysena ir įgūdžiai yra būtina naujovių kūrimo įmonėse sąlyga.

Pakeitimas 19
10 straipsnio 2 dalies e punktas

e) su įmonėmis ir naujovėmis susijusią 
ekonomikos ir administracijos reformą.

e) biurokratinių kliūčių panaikinimą ir 
tinkamų sąlygų kūrimą.
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Pagrindimas

Sutelkiamas dėmesys į įmonių vykdomą programos dalį.

Pakeitimas 20
11 straipsnio įžanginė dalis

Veikla, susijusi su galimybėmis gauti lėšų 
MVĮ steigti, plėtoti ir investuoti į naujoves, 
įskaitant ekologines naujoves, gali būti 
tokia:

Veikla, susijusi su galimybėmis gauti lėšų 
MVĮ steigti, plėtoti, investuoti į naujovių
plėtrą, įskaitant ekologines naujoves ir 
verslo veiklos plėtrą tarptautiniu mastu, 
gali būti tokia:

Pagrindimas

Paramos tikslas „internacionalizuoti MVĮ“ taip pat turėtų būti tiesioginis finansavimo 
priemonių tikslas. Verslo praktikoje tarpvalstybinio masto investicinių MVĮ projektų 
finansavimas yra dažnai apsunkintas, kadangi negali būti bendrai pasidalijama tam tikra 
papildoma MVĮ veiklos užsienyje rizika. MVĮ internacionalizavimas, atsižvelgiant į jo 
tarpvalstybinį pobūdį, yra gyvybiškai svarbi ES užduotis ir todėl turėtų būti remiamas taip pat 
finansiškai, o ne tik teikiant konsultacijų paslaugas.

Pakeitimas 21
12 straipsnio ba punktas (naujas)

ba) skatinti glaudesnį naujoviškų MVĮ 
bendradarbiavimą visoje Europoje kuriant 
tarp savęs bendradarbiaujančias mokslinių 
tyrimų institucijas, naujoves ir 
pažangiausias technologijas;

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai yra viena iš svarbiausių sričių, kuria privalo remtis pastangos, susijusios 
su naujovių skatinimu. Tam tikrose ekonomikos šakose veikiančios MVĮ, 
bendradarbiaudamos ir taip pasidalydamos išlaidas, gali tikslingiau finansuoti mokslinių 
tyrimų institucijų kuriamas naujoves taip, kad šioms įmonėms nuolat būtų pateikiamos 
inovacinės idėjos.

Pakeitimas 22
12 straipsnio c punktas
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c) skatinti tarptautinį verslo 
bendradarbiavimą ir sudaryti jam geresnes 
sąlygas.

c) skatinti tarpvalstybinį verslo 
bendradarbiavimą ir sudaryti jam geresnes 
sąlygas Europos vidaus rinkoje ir 
bendradarbiavimą su įmonėmis trečiosiose 
šalyse, siekiant stiprinti prekybos ir 
investicinius ryšius.

Pagrindimas

Verslo veiklos internacionalizavimas ir atvėrimas Europos mastu skatina konkurencingumą.

Pakeitimas 23
13 straipsnio d punktas

d) remti tarpvalstybinio žinių ir technologijų 
perdavimo bei intelektinės ir pramoninės 
nuosavybės valdymo paslaugas;

d) remti tarpvalstybinio žinių ir technologijų 
perdavimo, naujoviškų idėjų skleidimo MVĮ 
visoje ES ir tinkamų intelektinės ir 
pramoninės nuosavybės teisių apsaugos 
priemonių kūrimo paslaugas;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į faktą, kad dar nėra Europos patentų sistemos ir todėl Europos įmonės, ypač 
MVĮ, yra vis dar neapsaugotos, žinių bei naujoviškų idėjų skleidimas ir perdavimas turi būti 
sureguliuoti atitinkamomis priemonėmis siekiant apsaugoti intelektinės ir pramoninės 
nuosavybės teises.

Pakeitimas 24
14 straipsnio c punktas

c) remti politikos kūrimą ir proceso dalyvių, 
įskaitant nacionalinių ir regioninių 
programų vadovus, bendradarbiavimą.

(c) remti politikos kūrimą ir proceso dalyvių 
bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Turi būti remiamos ne konsultavimo tarnybos ir įmonės, o naujovių siekiančios įmonės.

Pakeitimas 25
14 straipsnio ca punktas (naujas)

(ca) skatinti žmogiškųjų išteklių judėjimą 
tarp MVĮ ir mokslinių tyrimų institucijų, 
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siekiant keistis nuomonėmis ir dalytis 
pažangiausia patirtimi.

Pagrindimas

Siekiant glaudžiau susieti verslininkystę su naujovių dvasia, būtinas platesnis ir glaudesnis 
bendradarbiavimas tarp mokslinių tyrimų ir pramonės. Šio tikslo taip pat siekiama remiant 
ryšius tarp mokslininkų ir įmonių atstovų, kai apsikeičiama nuomonėmis ir geriausia
praktika.

Pakeitimas 26
15 straipsnis

15 Straipsnis
Su įmonėmis ir naujovėmis susijusi 
ekonomikos ir administracijos reforma

Išbraukta.

Veikla, susijusi su įmonėms ir naujovėms 
skirta ekonomikos ir administracijos 
reforma, gali būti tokia:
a) rinkti duomenis, analizuoti ir stebėti 
veiklos rezultatus, kurti ir koordinuoti 
politiką;
b) padėti formuojant ir skatinant su 
pramonės ir paslaugų sektoriais susijusias 
konkurencijos strategijas;
c) remti nacionalinių ir regionų 
administracijų abipusį keitimąsi patirtimi.

Pagrindimas

Remti ekonomikos ir administracijos reformą yra nacionalinio lygmens užduotis ir jai galioja 
subsidiarumo principas.

Pakeitimas 27
16 straipsnio 1 dalis

1. Bendrijos finansinėmis priemonėmis turi 
būti siekiama tam tikrais MVĮ veiklos 
etapais, pvz., pradedant verslą, kuriantis 
įmonei, plečiant veiklą ar perkeliant verslą, 
sudaryti galimybę joms lengviau gauti 
finansavimą. Priemonių taikymo sritis apima 
MVĮ investicijas į tokią veiklą kaip, 
pavyzdžiui, technologijų plėtra, naujovių 

1. Bendrijos finansinėmis priemonėmis turi 
būti siekiama tam tikrais MVĮ veiklos 
etapais, pvz., pradedant verslą, kuriantis 
įmonei, plečiant veiklą ar perkeliant verslą, 
sudaryti galimybę joms lengviau gauti 
finansavimą. Priemonių taikymo sritis apima 
MVĮ investicijas į tokią veiklą kaip, 
pavyzdžiui, technologijų plėtra, naujovių 
diegimas ir technologijų perdavimas bei į jų 
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diegimas ir technologijų perdavimas. verslo veiklos išplėtimą tarpvalstybiniu 
mastu.

Pagrindimas

Stiprinamas įmonių konkurencingumas ir pajėgumas diegti naujoves Europos vidaus rinkoje.

Pakeitimas 28
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Pirmoji dalis, vadinama GIF1, apima 
ankstyvąją investicijų dalį (verslo pradžią ir 
įmonės susikūrimą). Šios dalies investicijos 
yra nukreipiamos į specializuotus rizikos 
kapitalo fondus, tokius kaip ankstyvojo 
etapo fondai, regiono lygiu veikiantys
fondai, į konkrečius sektorius, technologijas 
arba mokslinius tyrimus ir plėtrą orientuoti 
fondai bei su inkubatoriais susieti fondai, 
kurie savo ruožtu teikia kapitalą MVĮ. Pagal 
GIF1 taip pat galima bendrai su kitais 
investuotojais investuoti į verslo finansinių 
rėmėjų skatinamus fondus ir investicijų 
priemones.

Pirmoji dalis, vadinama GIF1, apima 
ankstyvąją investicijų dalį (verslo pradžią ir 
įmonės susikūrimą). Šios dalies investicijos 
yra nukreipiamos į specializuotus rizikos 
kapitalo fondus, tokius kaip ankstyvojo 
etapo fondai, regiono lygiu veikiantys 
fondai, į konkrečius sektorius, technologijas 
arba mokslinius tyrimus ir plėtrą orientuoti 
fondai bei su inkubatoriais susieti fondai, 
kurie savo ruožtu teikia kapitalą MVĮ. Pagal
GIF1 galima investuoti į pradinio kapitalo, 
steigimo kapitalo ir technologijų perdavimo 
paramos fondus, kuriuos išskirtinai arba 
ypač finansuoja vyriausybės ir (arba) 
viešosios (paramą teikiančios) institucijos 
arba kuriuose privatiems kapitalo 
investuotojams teikiama pirmenybė viešųjų 
investuotojų atžvilgiu, jei šios programos 
arba fondai valdomi remiantis rinkos 
ekonomikos principais. Pagal GIF1 taip pat 
galima bendrai su kitais investuotojais 
investuoti į verslo finansinių rėmėjų 
skatinamus fondus ir investicijų priemones 
bei bandomuosius projektus technologijų 
perdavimo srityje.

Pagrindimas

ETF, GIF1 pirmtako, steigimo schemų naudojimas MAP programoje pasirodė esąs 
nepakankamas, kadangi trūko privačių investuotojų, kurie būtų pasirengę perimti numatytą 
50 proc. į atitinkamą fondą investuoto kapitalo dalį. Todėl siekiant užtikrinti GIF1 priemonės 
veikimą, ji turi būti atverta privatiems investuotojams.

GIF1 turėtų būti taikoma taip pat technologijų perdavimo srityje ir jos pagrindiniu tikslu 
turėtų tapti bandomieji projektai, kadangi trūkstamos lėšos šioje srityje negali būti suteiktos 
iš Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programos biudžeto.
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Pakeitimas 29
18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Pirmoji dalis – (a) skolų finansavimas 
paskolomis arba išperkamąja nuoma – yra 
skirta sumažinti MVĮ patiriamų didelių 
sunkumų gauti finansavimą investicijoms į 
su žiniomis susijusią veiklą, pavyzdžiui, 
technologijų plėtrą, inovacijas ir 
technologijų perdavimą, nes manoma, kad 
šios srities investicijų rizika yra didesnė ir 
MVĮ stokoja lėšų užstatui.

Pirmoji dalis – (a) skolų finansavimas 
paskolomis arba išperkamąja nuoma – yra 
skirta sumažinti MVĮ patiriamų didelių 
sunkumų gauti finansavimą investicijoms į 
su žiniomis susijusią veiklą, pavyzdžiui, 
technologijų plėtrą, inovacijas ir 
technologijų perdavimą arba į jų verslo 
veiklos išplėtimą tarptautiniu mastu, nes 
manoma, kad šios srities investicijų rizika 
yra didesnė ir MVĮ stokoja lėšų užstatui.

Pagrindimas

Ypač MVĮ susiduria su finansiniais sunkumais, kai išplečia verslo veiklą kaimyninėse šalyse, 
nes finansų institucijos tai vertina kaip didesnę riziką arba yra pateikiama nepakankama 
informacija apie investicijų sritį.

Pakeitimas 30
20 straipsnio 2 dalis įžanga

2. Siekiant 1 dalyje numatyto tikslo 
įgyvendinimo, finansinė parama gali būti 
teikiama tinklo partneriams, ypač siekiant 
teikti:

2. Su verslo įmonėmis dirbančios
konsultacinės įstaigos raginamos glaudžiai 
bendradarbiauti ir teikti įmonėms, ypač 
MVĮ, 1 dalyje minėtas paslaugas, 
naudojantis esamų Europos įmonių 
rėmimo tinklų, pavyzdžiui, Europos 
informacijos centrų (EIC) ir Naujovių 
perdavimo centrų (IPC) profesine patirtimi 
ir rinkodaros įgūdžiais. Finansinė parama 
gali būti teikiama tinklo partneriams, ypač 
siekiant teikti:

Pagrindimas

Turėtų būti panaudota Europos informacjos centrų ir Inovacijų perdavimo centrų sukaupta 
patirtis.

Pakeitimas 31
20 straipsnio 2 dalies a punktas



AD\587797LT.doc 17/32 PE 362.822v02-00

LT

a) informacijos, grįžtamojo ryšio ir verslo 
bendradarbiavimo paslaugas;

a) informacijos, rėmimo, grįžtamojo ryšio ir 
verslo bendradarbiavimo paslaugas, (kaip 
siūlo Europos informacijos centrai (EIC)), 
siekiant padėti MVĮ vadovams 
profesionaliau vadovauti įmonėms;

Justification

In the light of Basel II, new rating procedures and the need for closer cooperation between 
business and the capital market, it is necessary for the management, business strategy and 
business presentation of SMEs to be placed on a more professional basis in order to improve 
access to funds. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Pakeitimas 32
20 straipsnio 2 dalies b punktas

b) inovacijų, technologijų ir žinių perdavimo 
paslaugas;

(b) inovacijų, technologijų, žinių ir 
mokslinių tyrimų rezultatų, teikiamų 
Europos informacijos centrų (EIC), 
perdavimo paslaugas;

Justification

Knowledge of recent research results is of key importance for a business’s own innovation 
process. The network partners should participate in the dissemination and utilisation of the 
results of research. The existing experience of EICs and IRCs should be put to use.

Pakeitimas 33
20 straipsnio 2 dalies c punktas

c) paslaugas, skatinančias MVĮ dalyvauti 
Bendrijos Mokslinių tyrimų ir plėtros 
pagrindų programoje.

(c) paslaugas, skatinančias MVĮ dalyvauti 
Bendrijos Mokslinių tyrimų ir plėtros 
pagrindų programoje ir remti MVĮ 
dalyvavimą Europos mastu skelbiamuose 
viešuosiuose pirkimuose.

Pagrindimas

Dalyvavimas viešuosiuose paraiškų teikimo konkursuose leidžia MVĮ plėtoti savo verslą.
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Pakeitimas 34
20 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) specialiąsias žinias, realiai pritaikytas 
praktiniams MVĮ poreikiams, susijusiems 
su pažangiausių technologijų perėmimu, 
tenkinti;

Pagrindimas

Kad būtų galima vykdyti inovacinę veiklą, dažnai būtina sąlyginai specializuota informacija 
ir specialios žinios, kurias dėl savo ribotų išteklių ir kvalifikuoto personalo trūkumo MVĮ gali 
sunkiai gauti. Įnašas, kurį gali suteikti Europos tinklai, gali būti labai svarbus šioje srityje.

Pakeitimas 35
20 straipsnio 2 dalies cb punktas (naujas)

cb) technologijų ir naujų mokslo ir 
mokslinių tyrimų idėjų platinimo paslaugas 
MVĮ.

Pagrindimas

Tolesnis inovacinių idėjų mokslinių tyrimų srityje perdavimas pramonei suteiks stiprų postūmį 
inovacinei veiklai. Ypač MVĮ, atsižvelgiant į jų ribotas galimybes gauti informaciją, turi būti 
paskatintos su naujomis inovacinėmis idėjomis mokslinių tyrimų ir technologijų srityje per 
Europos tinklus užmegzti ryšius ir perimti šių idėjų ilgalaikį įgyvendinimą.

Pakeitimas 36
20 straipsnio 3 dalis

3. Tinklo partnerius Komisija atrinks 
kviesdama teikti paraiškas įvairiose paslaugų 
srityse, nurodytose 2 dalies a, b ir c 
punktuose. Po šių kvietimų teikti paraiškas 
Komisija gali sukurti bendrąjį partnerystės 
susitarimą su atrinktais tinklo partneriais, 
kuriame bus konkrečiai nurodomos teikiamų 
paslaugų rūšys, dotacijų jiems teikimo 
tvarka ir bendros kiekvienos susitarimo 
šalies teisės ir pareigos. Tokia bendroji 
partnerystė gali tęstis visą programos 

3. Tinklo partnerius Komisija atrinks 
kviesdama teikti paraiškas įvairiose paslaugų 
srityse, nurodytose 2 dalies a, b ir c 
punktuose. Ypatinga svarba bus teikiama 
konkurso dalyvių sukauptai patirčiai
kuriant paslaugų koncepcijas ir teikiant 
paslaugas įmonėms, ypač MVĮ, plečiant jų 
verslo veiklą tarpvalstybiniu mastu. Po šių 
kvietimų teikti paraiškas Komisija gali 
sukurti bendrąjį partnerystės susitarimą su 
atrinktais tinklo partneriais, kuriame bus 
konkrečiai nurodomos teikiamų paslaugų 
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laikotarpį. rūšys, dotacijų jiems teikimo tvarka ir 
bendros kiekvienos susitarimo šalies teisės ir 
pareigos. Tokia bendroji partnerystė gali 
tęstis visą programos laikotarpį.

Pagrindimas

Turėtų būti panaudota Europos informacijos centrų ir Inovacijų perdavimo centrų sukaupta 
patirtis.

Pakeitimas 37
21 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Bendradarbiavimo siejamų programų 
grupė turi teisę gauti Bendrijos paramą, jei:

2. Bendrai vykdant keletą programų, 
galima gauti Bendrijos paramą, jei:

Pagrindimas

Paprastesnis ir aiškesnis formulavimas.

Pakeitimas 38
21 straipsnio 2 dalies b punktas

b) grupę sudaro ne mažiau kaip trijų 
valstybių programos;

b) dalyviai yra iš ne mažiau kaip dviejų 
valstybių.

Pagrindimas

Apribojimas dėl mažiausiai dviejų valstybių dalyvavimo yra pakankamas, kad galėtų 
pasireikšti norimas poveikis.

Pakeitimas 39
21 straipsnio 3 dalis

3. Bendradarbiavimo siejamų programų 
grupės gali būti atrinktos paramai teikti po 
to, kai Bendrija paskelbia kvietimą teikti 
paraiškas.

3. Bendradarbiavimo siejamų programų 
grupės gali būti atrinktos paramai teikti.

Pagrindimas

Teksto supaprastinimas.
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Pakeitimas 40
21 straipsnio 4 dalis

4. Bendradarbiavimo siejamų programų 
grupei parama gali būti teikiama siekiant 
padidinti visos grupės arba kurio nors vieno 
grupės vykdomo veiksmo vertę, sukurti 
bendradarbiavimo siejamų programų 
sinergiją arba užtikrinti kritinę masę.

4. Bendradarbiavimo siejamų programų 
grupei parama gali būti teikiama siekiant 
padidinti visos grupės arba kurio nors vieno 
grupės vykdomo veiksmo vertę, sukurti 
bendradarbiavimo siejamų programų 
sinergiją arba užtikrinti kritinę masę. Tai
ypač suteiktų akivaizdžią pridėtinę vertę 
Europos naujovių erdvei.

Pagrindimas

Taip ypač turėtų atsirasti pastebimai didesnė vertė Europos inovacijų erdvėje.

Pakeitimas 41
23 straipsnio antraštinė dalis

Nacionalinių ir regiono vadovybių porinė 
veikla

Verslo įmonių organizacijų partnerystė
nacionaliniu ir regionų lygmeniu

Pagrindimas

Siekiama remti naujoves įmonėse, todėl skiriamų lėšų naudojimas turėtų apsiriboti šio tikslo 
finansavimu. Įmonių bei jų organizacijų bendradarbiavimas tai gali remti.

Pakeitimas 42
23 straipsnio 1 dalis

1. Siekiant sudaryti sąlygas tiksliniam 
administracijos bendradarbiavimui galima, 
per nacionalinius informacijos centrus 
kviečiant teikti paraiškas, sukurti porinę 
veiklą. Iš šių paraiškų galima atrinkti 
pagrindinį ekspertą arba ekspertų komandą, 
dėl kurio (kurių) būtų susitariama su 
atitinkamomis nacionalinėmis arba regiono 
institucijomis.

1. Siekiant sudaryti sąlygas tiksliniam 
administracijos bendradarbiavimui galima, 
per nacionalinius informacijos centrus 
kviečiant teikti paraiškas, sukurti verslo 
įmonių organizacijų partnerystę. Iš šių 
paraiškų galima atrinkti pagrindinį ekspertą 
arba ekspertų komandą, dėl kurio (kurių) 
būtų susitariama su atitinkamomis 
nacionalinėmis arba regiono institucijomis.

Pagrindimas

Siekiama remti naujoves įmonėse, todėl skiriamų lėšų naudojimas turėtų apsiriboti šio tikslo 
finansavimu. Įmonių bei jų organizacijų bendradarbiavimas tai gali remti.
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Pakeitimas 43
23 straipsnio 2 dalis

2. Pagrindinis ekspertas arba ekspertų 
komandos sukuria darbo planą, kurį 
apsvarsčiusi Komisija gali suteikti dotaciją 
viešosioms administracijoms.

2. Pagrindinis ekspertas arba ekspertų 
komandos sukuria darbo planą, kurį 
apsvarsčiusi Komisija gali suteikti dotaciją 
dalyvaujančioms organizacijoms.

Pagrindimas

Siekiama remti naujoves įmonėse, todėl skiriamų lėšų naudojimas turėtų apsiriboti šio tikslo 
finansavimu. Įmonių bei jų organizacijų bendradarbiavimas tai gali remti.

Pakeitimas 44
23 straipsnio 3 dalis

3. Komisijos centrinės paramos tarnybos 
gali papildyti porinę veiklą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiama remti naujoves įmonėse, todėl skiriamų lėšų naudojimas turėtų apsiriboti šio tikslo 
finansavimu. Įmonių bei jų organizacijų bendradarbiavimas tai gali remti.

Pakeitimas 45
24 straipsnio įžanga

Komisija gali imtis tokių veiksmų: 1. Komisija turi reguliariai imtis tokių 
veiksmų:

Pagrindimas

Taip užtikrinama programos kontrolė ir gaunama informacija apie programos vykdymą ir 
poveikį.

Pakeitimas 46
24 straipsnio ba punktas (naujas)

ba) projekto, susijusio su paramos įmonėms 
ir naujovių skatinimo paslaugomis 
nustatant kiekybinius tikslus, įvertinimo ir 
reguliaraus pranešimo šia tema pateikimo;
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Pagrindimas

Projekto, susijusio su tinklais MVĮ remti, įvertinimas yra svarbus. Įvertinimas galėtų vykti 
nustačius kiekybiškai įvertinamus tikslus, su kuriais būtų palyginama ankstesnioji projekto, 
skirto remti šiuos tinklus, pažanga. Šių tikslų nustatymas galėtų būti susietas su įvertinimo 
ataskaitomis apie tinklų projektus ir atitinkamą pridėtinę vertę.

Pakeitimas 47
24 straipsnio 1a punktas (naujas)

Rezultatai skelbiami viešai.

Pagrindimas

Taip užtikrinama programos kontrolė ir gaunama informacija apie įgyvendinimą ir poveikį.

Pakeitimas 48
25 straipsnis

Darbo programoje turi būti išsamiai 
numatyti tikslai ir prioritetai, veiksmų 
tvarkaraščiai, dalyvavimo taisyklės ir 16–23 
straipsniuose nurodytų priemonių atrankos 
bei įvertinimo kriterijai.

Darbo programoje turi būti išsamiai 
numatyti tikslai ir prioritetai, veiksmų 
tvarkaraščiai, dalyvavimo taisyklės ir 16–23 
straipsniuose nurodytų priemonių atrankos 
bei įvertinimo kriterijai. Tikslai ir prioritetai 
turi būti nustatomi taip, kad būtų įmanoma 
atsižvelgti į tolesnę raidą ir naujų tikslų 
nustatymą. Taisyklės ir kriterijai turėtų būti 
rengiami dalyvaujant suinteresuotoms 
šalims ir turi būti skaidrūs, aiškūs ir 
suprantami visiems dalyviams.

Pagrindimas

Tik lankstus programos sudarymas užtikrina geriausią biudžeto lėšų panaudojimą per 
santykinai ilgą septynerių metų laikotarpį. Turi išlikti galimybė perskirstyti finansines 
priemones kitiems panaudojimo tikslams atsižvelgiant į naujus procesus. Be to, kriterijai turi 
būti nustatyti realistiškai ir turi būti skaidrūs visoms suinteresuotosioms šalims ir dalyviams.
Tai palengvina galimybę kokybiškai ir sėkmingai pateikti paraišką ir naudoti atitinkamą 
priemonę.
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Pakeitimas 49
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, tiek verslui, stiprinti 
pasitikėjimą naujomis technologijomis ir 
skatinti atvirumą joms bei Europos lygiu 
skatinti diskusijas apie naujas IRT 
tendencijas.

Pagrindimas

Informavimo kampanijų ir kitų IRT programos projektų tikslas turėtų būti iš esmės atviro 
piliečių požiūrio į technologijų naujoves gerinimas. Kartais visai nepagrįstas išankstinis 
nusistatymas ir baimė trukdo naudotis naujais ir daug žadančiais metodais.

Pakeitimas 50
28 straipsnio ca ir cb punktai (nauji)

ca) mažinti biurokratines kliūtis remiant 
šiuolaikiškų elektroninių paslaugų teikimą;
cb) intensyviai skatinti MVĮ įdiegti naujus 
darbo metodus, paremtus elektroniniu 
verslu, kartu turi būti sukurta ir tinkama 
infrastruktūra, užtikrinanti elektroninio
keitimosi duomenimis  saugumą.

Pagrindimas

Mažesnės biurokratinės išlaidos reiškia esminį palengvinimą MVĮ. Be to, elektroninis verslas 
yra ypač svarbus Europos MVĮ sugebėjimui išlikti rinkoje. Kartu būtina užtikrinti aukštus 
elektroninio verslo apsaugos standartus, kad būtų pateisintas Europos piliečių pasitikėjimas 
elektroniniu verslu.

Pakeitimas 51
30 straipsnis

IRT politikos rėmimo programa gali būti 
įgyvendinama per projektus, geriausios 
praktikos veiksmus ir teminius tinklus, 

IRT politikos rėmimo programa gali būti 
įgyvendinama per projektus, geriausios 
praktikos veiksmus ir teminius tinklus, 
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įskaitant novatoriškų visą Europą apimančių 
viešųjų paslaugų plataus spektro bandymus 
ir demonstravimą.

įskaitant novatoriškų visą Europą apimančių 
viešųjų paslaugų plataus spektro bandymus 
ir demonstravimą. Skelbiant viešuosius 
paraiškų teikimo konkursus Europos mastu 
ir nustatant MVĮ tinkamus sutarčių 
skyrimo kriterijus, MVĮ sudaromos sąlygos 
dalyvauti bendrojo intereso projektuose.

Projektais, geriausios praktikos veiksmais ir 
teminiais tinklais turi būti siekiama skatinti 
naudotis novatoriškomis IRT paremtais 
sprendimais ir tai daryti kuo optimaliau, 
ypač teikiant visuomenei aktualias 
paslaugas. Bendrijos pagalba taip pat turi 
palengvinti veiksmų kuriant informacinę 
visuomenę visose valstybėse narėse 
koordinavimą ir įgyvendinimą.

Projektais, geriausios praktikos veiksmais ir
teminiais tinklais turi būti siekiama skatinti 
naudotis novatoriškomis IRT paremtais 
sprendimais ir tai daryti kuo optimaliau, 
ypač teikiant visuomenei aktualias 
paslaugas. Be to, būtina užtikrinti, kad IRT 
paslaugų teikimas iš tiesų padėtų 
supaprastinti viešojo valdymo struktūras ir 
procesus ir padidintų jų veiksmingumą.
Bendrijos pagalba taip pat turi palengvinti 
veiksmų kuriant informacinę visuomenę 
visose valstybėse narėse koordinavimą ir 
įgyvendinimą.

Pagrindimas

MVĮ dalyvavimas viešuosiuose paraiškų teikimo konkursuose suteikia joms galimybę plėtoti 
savo verslą. Sutarčių skyrimo kriterijai turi būti nustatyti taip, kad dėl joms netinkamų 
užsakymo apimčių arba per didelio skaičiaus pristatyti būtinų oficialių dokumentų faktiškai 
būtų pašalinamos iš paraiškų teikimo konkursų. Kaip konkurencingumo programos 
sudedamoji dalis, IRT nuostatų tikslams taip pat turėtų priklausyti mažos ir vidutinės įmonės.

Paslaugos, teikiamos, pvz., e. valdžios ar e. sveikatos srityse, turi ne tiesiog elektroniniu būdu 
atkartoti esamus valdymo ir ryšių procesus, o aiškiai padėti juos supaprastinti, pagreitinti ir 
padidinti jų veiksmingumą.

Pakeitimas 52
31 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

1 dalies a punkte minimų projektų biudžetui 
Bendrija gali suteikti dotaciją ne didesnę 
kaip 50 % visų jų išlaidų. Papildomos 
viešojo sektoriaus institucijų išlaidos gali 
būti kompensuojamos 100 %.

1 dalies a punkte minimų projektų biudžetui 
Bendrija gali suteikti dotaciją ne didesnę 
kaip 50 % visų jų išlaidų.

Pagrindimas

Vienodas visų dotacijų 50 proc. išlaidų dydis skatina tinkamai vykdyti programą. 100 proc. 
dydžio dotacijos skatina piktnaudžiavimą valstybės lėšomis. Pirmenybės teikimas viešosioms 
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institucijoms pažeidžia Europos Sąjungos konkurencijos principus.

Pakeitimas 53
31 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Bendrija remia 1 dalies b punkte nurodytas 
priemones tik tiek, kiek patiriama
tiesioginių išlaidų, būtinų arba reikalingų 
konkretiems veiksmo tikslams pasiekti.

Bendrija remia 1 dalies b punkte nurodytas 
priemones, padengdama iki 50% patiriamų
tiesioginių išlaidų, būtinų arba reikalingų 
konkretiems veiksmo tikslams pasiekti.

Pagrindimas

Vienodas visų dotacijų 50 proc. išlaidų dydis skatina tinkamai vykdyti programą (žr. 24 
pakeitimo pagrindimą).

Pakeitimas 54
31 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Teminė veikla remiama finansuojant 
papildomas ir reikalavimus atitinkančias 
tinklo koordinavimo ir įgyvendinimo 
išlaidas. Bendrija dalyvaudama gali padengti 
papildomas reikalavimus atitinkančias šių 
priemonių išlaidas.

Teminė veikla remiama finansuojant iki 
50% papildomų ir reikalavimus atitinkančių 
tinklo koordinavimo ir įgyvendinimo išlaidų.
Bendrija dalyvaudama gali padengti 
papildomas reikalavimus atitinkančias šių 
priemonių išlaidas.

Pagrindimas

Vienodas visų dotacijų 50 proc. išlaidų dydis skatina tinkamai vykdyti programą (žr. 24 
pakeitimo pagrindimą).

Pakeitimas 55
33 straipsnio b punktas

b) rengiami valstybės įstaigų ir 
suinteresuotųjų šalių ekspertų susitikimai, 
konferencijos ir kiti renginiai;

b) rengiami valstybės įstaigų ekspertų ir 
MVĮ atstovų bei kitų suinteresuotųjų šalių 
susitikimai, konferencijos ir kiti renginiai;

Pagrindimas

Tik aktyviai įtraukus MVĮ gali būti užtikrinama, kad priemonės IRT srityje būtų kuriamos 
atsižvelgiant į įmonių interesus.
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Pakeitimas 56
36 straipsnis

Darbo programoje turi būti išsamiai 
numatyti tikslai ir prioritetai, jų 
įgyvendinimo priemonės, veiksmų 
tvarkaraščiai ir įgyvendinimo priemonių 
atrankos bei įvertinimo kriterijai pagal 
26 straipsnyje numatytus tikslus.

Darbo programoje turi būti išsamiai 
numatyti tikslai ir prioritetai, jų 
įgyvendinimo priemonės, veiksmų 
tvarkaraščiai ir įgyvendinimo priemonių 
atrankos bei įvertinimo kriterijai pagal 
26 straipsnyje numatytus tikslus. Tikslai ir 
prioritetai turi būti nustatomi taip, kad būtų 
galimybė juos priderinti norint nustatyti 
tolesnę raidą ir naujus tikslus . Taisyklės ir 
kriterijai turėtų būti rengiami kartu su 
suinteresuotosiomis šalimis ir turi būti 
skaidrūs, aiškūs ir suprantami visiems 
dalyviams.

Pagrindimas

Tik lankstus programos sudarymas užtikrina geriausią biudžeto lėšų panaudojimą per 
santykinai ilgą septynerių metų laikotarpį. Turi išlikti galimybė perskirstyti finansines 
priemones kitiems panaudojimo tikslams atsižvelgiant į naujus procesus. Be to, kriterijai turi 
būti nustatyti realistiškai ir turi būti skaidrūs visoms suinteresuotosioms šalims ir dalyviams.
Tai palengvina galimybę kokybiškai ir sėkmingai pateikti paraišką ir naudoti atitinkamą 
priemonę.

Pakeitimas 57
III skyrius, Pavadinimas

„Pažangios energetikos Europai“ programa „Pažangios energetikos“ programa

Pagrindimas

Kadangi kalbama apie Europos Pagrindų programą, pridedamas žodis „Europa“ yra 
nebūtinas.

Pakeitimas 58
37 straipsnio 2 dalies b punktas

b) skatinti naujų ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimą ir remti energijos 
įvairinimą;

b) skatinti naujų ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimą ir remti energijos 
įvairinimą, išsaugant esamus švarius 
energijos šaltinius;
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Pagrindimas

Energijos šaltinių įvairinimas sumažina priklausomybę nuo vienintelio energijos šaltinio.
Tačiau parenkant atskiras energijos šaltinių derinio sudedamąsias dalis turėtų būti 
atsižvelgiama taip pat į tuos energijos šaltinius, kurie jau padeda vykdyti Kioto tikslus ir 
užtikrina energijos tiekimą, nutrūkus energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 59
38 straipsnio b punktas

b) didinti valstybių narių investicijas į naujas 
ir pažangiausias technologijas energijos 
efektyvumo, atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir energijos įvairinimo srityse, 
įskaitant transportą, panaikinant atotrūkį tarp 
novatoriškų technologijų sėkmingo 
demonstravimo ir veiksmingo jų pateikimo į 
masinę rinką tam, kad būtų subalansuotos 
viešojo ir privataus sektorių investicijos, 
skatinamos pagrindinės strateginės 
technologijos, sumažintos išlaidos, būtų 
sukaupta rinkos patirties, mažinama 
finansinė rizika ir kitos numatomos rizikos 
bei kliūtys, trukdančios tokio tipo 
investicijoms;

b) didinti valstybių narių investicijas į naujas 
ir pažangiausias technologijas energijos 
efektyvumo, atsinaujinančių energijos 
šaltinių ir energijos įvairinimo srityse, 
išsaugant esamus švarius energijos 
šaltinius, įskaitant transportą, panaikinant 
atotrūkį tarp novatoriškų technologijų 
sėkmingo demonstravimo ir veiksmingo jų 
pateikimo į masinę rinką tam, kad būtų 
subalansuotos viešojo ir privataus sektorių 
investicijos, skatinamos pagrindinės 
strateginės technologijos, sumažintos 
išlaidos, būtų sukaupta rinkos patirties, 
mažinama finansinė rizika ir kitos 
numatomos rizikos bei kliūtys, trukdančios 
tokio tipo investicijoms;

Pagrindimas

Energijos šaltinių įvairinimas sumažina priklausomybę nuo vienintelio energijos šaltinio.
Tačiau parenkant atskiras energijos šaltinių derinio sudedamąsias dalis turėtų būti 
atsižvelgiama taip pat į tuos energijos šaltinius, kurie jau padeda vykdyti Kioto tikslus ir 
užtikrina energijos tiekimą, nutrūkus energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 60
40 straipsnio a punktas

a) skatinti naujų ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimą centralizuotai ir 
decentralizuotai gaminant elektros energiją 
ir šilumą bei remti energijos šaltinių 
įvairinimą, išskyrus 41 straipsnyje numatytą 
veiklą;

a) skatinti naujų ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių naudojimą centralizuotai ir 
decentralizuotai gaminant elektros energiją 
ir šilumą bei remti energijos šaltinių 
įvairinimą, išsaugant esamus švarius 
energijos šaltinius, išskyrus 41 straipsnyje 
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numatytą veiklą;

Pagrindimas

Energijos šaltinių įvairinimas sumažina priklausomybę nuo vienintelio energijos šaltinio.
Tačiau parenkant atskiras energijos šaltinių derinio sudedamąsias dalis turėtų būti 
atsižvelgiama taip pat į tuos energijos šaltinius, kurie jau padeda vykdyti Kioto tikslus ir 
užtikrina energijos tiekimą, nutrūkus energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Pakeitimas 61
43 straipsnio ea punktas (naujas)

(ea) Kūrimas ir finansavimas tinklų, kurių 
tikslas – remti informacijos apie naujoviškų 
energetikos technologijų  naudą rengimą ir 
sklaidą, kaip, pvz., Organizacijų tinklo 
energetikos technologijoms  remti (angl. 
OPET).

Pagrindimas

Dėl tinkamai organizuotų tinklų supaprastinamas keitimasis gera praktika ir technologijų, 
susijusių su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, skleidimas ir padidinamas jų 
veiksmingumas.

Pakeitimas 62
45 straipsnis

Darbo programoje turi būti kiekvieno 
konkretaus veiksmo ir priemonių, skirtų 37 
straipsnyje numatytų tikslų įgyvendinimui, 
taisyklės, įgyvendinimo ir finansavimo 
tvarka bei dalyvavimo taisyklės. Darbo 
programoje nustatomi atrankos kriterijai, 
atitinkantys „Pažangios energetikos 
Europai“ programos tikslus, ir numatomas 
orientacinis darbo programos įgyvendinimo, 
ypač su kvietimais teikti paraiškas susijusios 
dalies, tvarkaraštis.

Darbo programoje turi būti kiekvieno 
konkretaus veiksmo ir priemonių, skirtų 37 
straipsnyje numatytų tikslų įgyvendinimui, 
taisyklės, įgyvendinimo ir finansavimo 
tvarka bei dalyvavimo taisyklės. Darbo 
programoje nustatomi atrankos kriterijai, 
atitinkantys „Pažangios energetikos 
Europai“ programos tikslus, ir numatomas 
orientacinis darbo programos įgyvendinimo, 
ypač su kvietimais teikti paraiškas susijusios 
dalies, tvarkaraštis. Taisyklės, nuostatos ir 
kriterijai turėtų būti rengiami kartu su 
suinteresuotosiomis šalimis ir turi būti 
skaidrūs, aiškūs ir suprantami visiems 
dalyviams.
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Or. de

Pagrindimas

Aiškios ir skaidrios taisyklės, nuostatos ir kriterijai palengvina suinteresuotosioms šalims 
pateikti kokybiškas ir sėkmę žadančias paraiškas.

Pakeitimas 63
II priedo 2c dalies GIF 1

Pagal GIF 1 priemonę investuojama į 
tarpininkų rizikos kapitalo fondus, 
investuojančius į ne anksčiau kaip prieš 10 
metų susikūrusias MVĮ, dažniausiai jų 
veiklos pradžios etape (iki A) ir įmonės 
susikūrimo etape (A) bei prireikus teikia 
tolesnes investicijas. Bendra investicijų 
suma į tarpininko rizikos kapitalo fondą yra 
ne didesnė kaip 25 % atitinkamo fondo viso 
turimo nuosavo kapitalo, o į naujus fondus, 
kurie gali turėti ypatingai didelės svarbos 
plėtojant rizikos kapitalo rinkas konkrečiai 
technologijai arba konkrečiame regione, arba 
į verslo finansinių rėmėjų investicines 
priemones investuojama iki 50 %. Bendra 
investicijų į tarpininko rizikos kapitalo 
fondą, orientuojantį savo investicijas į 
ekologinių naujovių srityje aktyviai 
veikiančią MVĮ, suma yra ne didesnė kaip 
50 %. Ne mažiau kaip 50 % į bet kurį fondą 
investuoto kapitalo turi sudaryti 
investuotojų, veikiančių normalias rinkos 
sąlygas atitinkančiomis aplinkybėmis, 
kapitalas (pagal „rinkos ekonomikos 
investuotojo principą“), nepriklausomai nuo 
šią kapitalo dalį teikiančių investuotojų 
teisinio statuso ir nuosavybės struktūros.
Įsipareigojimas vienam fondui turi neviršyti 
30 mln. eurų. Pagal GIF1 priemonę galimas 
bendrasis investavimas kartu su EIF, EIB 
kompetencijoje esančiais ištekliais arba 
kitais EIF administruojamais ištekliais.

Pagal GIF 1 priemonę investuojama į 
tarpininkų rizikos kapitalo fondus, 
investuojančius į ne anksčiau kaip prieš 10 
metų susikūrusias MVĮ, dažniausiai jų 
veiklos pradžios etape (iki A) ir įmonės 
susikūrimo etape (A) bei prireikus teikia 
tolesnes investicijas. Bendra investicijų 
suma į tarpininko rizikos kapitalo fondą yra 
ne didesnė kaip 25 % atitinkamo fondo viso 
turimo nuosavo kapitalo, o į naujus fondus, 
kurie gali turėti ypatingai didelės svarbos 
plėtojant rizikos kapitalo rinkas konkrečiai 
technologijai arba konkrečiame regione, arba 
į verslo finansinių rėmėjų investicines 
priemones investuojama iki 50 %. Bendra 
investicijų į tarpininko rizikos kapitalo 
fondą, orientuojantį savo investicijas į 
ekologinių naujovių srityje aktyviai 
veikiančią MVĮ, suma yra ne didesnė kaip 
50 %. Ne mažiau kaip 50 % į bet kurį fondą 
investuoto kapitalo turi sudaryti 
investuotojų, veikiančių normalias rinkos 
sąlygas atitinkančiomis aplinkybėmis, 
kapitalas (pagal „rinkos ekonomikos 
investuotojo principą“), nepriklausomai nuo 
šią kapitalo dalį teikiančių investuotojų 
teisinio statuso ir nuosavybės struktūros.
Kartu siekiama kuo labiau įtraukti 
privačius investuotojus. Įsipareigojimas 
vienam fondui turi neviršyti 30 mln. eurų.
Pagal GIF1 priemonę galimas bendrasis 
investavimas kartu su EIF, EIB 
kompetencijoje esančiais ištekliais arba 
kitais EIF administruojamais ištekliais.
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Pagrindimas

ETF, GIF1 pirmtako, steigimo schemų naudojimas MAP programoje pasirodė esąs 
nepakankamas. Privačių investuotojų, kurie privalo suteikti numatytą 50 proc. kapitalo dalį, 
trūkumas buvo to priežastis. Vadinasi, priešingai nei MAP programoje, CIP programoje 
turėtų būti leidžiama investuoti viešiesiems investuotojams, kaip pasiūlė Komisija, bandant 
įtraukti kuo daugiau privačių investuotojų, siekiant geriau panaudoti GIF1.

Pakeitimas 64
II priedo 3c dalies 2 pastraipa

Priemonė taip pat taikoma finansuojant 
materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, 
įskaitant novatorišką veiklą, technologijų 
plėtrą ir licencijas.

Priemonė taip pat taikoma finansuojant 
materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą, 
įskaitant novatorišką veiklą, technologijų 
plėtrą, verslo plėtrą tarpvalstybiniu mastu ir 
licencijas.

Pagrindimas

Paramos tikslas „internacionalizuoti MVĮ“ taip pat turėtų būti tiesioginiu finansavimo 
priemonių tikslu. Verslo praktikoje tarpvalstybinio masto investicinių MVĮ projektų 
finansavimas yra dažnai apsunkintas, kadangi negali būti bendrai pasidalijama tam tikra 
papildoma MVĮ veiklos užsienyje rizika. MVĮ internacionalizavimas, atsižvelgiant į jo 
tarpvalstybinį pobūdį, yra gyvybiškai svarbi ES užduotis ir todėl turėtų būti remiamas taip pat 
finansiškai, o ne tik teikiant konsultacijų paslaugas.

Pakeitimas 65
III priedo a dalies įžanginė dalis

a. Informacijos, grįžtamojo ryšio ir įmonių 
bendradarbiavimo paslaugos

a. Informacijos, grįžtamojo ryšio ir įmonių 
bendradarbiavimo paslaugos (paslaugos, 
kurios iki šiol buvo teikiamos Europos 
informacijos centrų, EIC)

Pakeitimas 66
III priedo a punkto 7a įtrauka (nauja)

- remti MVĮ, teikiančias paraiškas 
dalyvauti Europos mastu skelbiamuose 
viešuosiuose konkursuose.
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Pagrindimas

Mažų ir vidutinių įmonių rėmimas teikti paraiškas dalyvauti Europos mastu skelbiamuose 
viešųjų sutarčių konkursuose atveria įmonėms papildomas verslo galimybes ir skatina 
konkurenciją ir naudojimąsi Europos vidaus rinka.

Pakeitimas 67
III priedo c punkto 2 įtrauka

- padėti MVĮ nustatyti savo mokslinių 
tyrimų ir plėtros srities poreikius ir rasti 
panašių poreikių turinčių partnerių;

- padėti MVĮ nustatyti savo mokslinių 
tyrimų ir plėtros srities poreikius ir rasti 
panašių poreikių turinčių partnerių bei 
tarpininkauti ieškant MTTP paslaugų 
teikėjų arba juos rasti;

Pagrindimas

MVĮ taip pat reikia padėti ieškoti MTTP paslaugų teikėjų.
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