
AM\593717LT.doc PE 367.642v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

20.12.2005 PE 367.642v01-00

PAKEITIMAI 53-252

Pranešimo projektas (PE 364.805v01-00)
Jorgo Chatzimarkakis
dėl Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programos įsteigimo (2007-2013)

Pasiūlymas dėl sprendimo (KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 53
Antraštė

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas,
įsteigiantis Konkurencingumo ir naujovių
pagrindų programą (2007-2013)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas
dėl Konkurencingumo ir naujovių pagrindų 
programos, skirtos mažosioms ir vidutinėms
įmonėms (MVĮ), įsteigimo (2007-2013) 

Or. fr

Pagrindimas

Aiškinamojo memorandumo 4 puslapyje nurodoma, kad „Verslininkystės ir naujovių 
programa apims su verslininkyste … susijusią veiklą. Ji daugiausiai bus skirta mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms...“ Tačiau teisinėje teksto dalyje ši svarbi detalė nepaminėta, nors ji yra 
daugiametės programos antraštėje.
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 54
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 ir 
inovacinio pajėgumo Bendrijoje didinimo, 
žinių visuomenės tobulėjimo, 
atsižvelgiančio į demografinius ES 
visuomenės pokyčius, ir darnaus, 
subalansuotu ekonomikos augimu 
grindžiamo vystymosi, reikėtų parengti 
Konkurencingumo ir naujovių pagrindų 
programą (toliau – Pagrindų programa).

Or. en

Pagrindimas

Vienas pagrindinių šiandienos iššūkių visuomenei ir ekonomikos dalyviams, kuris turėtų būti 
tinkamai įvertintas, tačiau yra pernelyg dažnai pamirštamas.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 55
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Atsižvelgiant į tai, kad programa yra 
sudaryta iš kelių jau egzistuojančių 
programų, būtų gerai suteikti galimybę ir 
kitiems ramsčiams remtis geriausia dabar 
veikiančios Pažangios energetikos 
vykdomosios agentūros patirtimi, įgyta 
vykdant Pažangios energetikos Europai
programą.

Or. de

Pagrindimas

MVĮ turi turėti galimybę greitai ir patikimai gauti reikalingą informaciją.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 56
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) 2000 m. birželio 19 d. Feiroje priimta 
Europos mažųjų įmonių chartija mažąsias 
įmones apibūdina kaip „Europos 
ekonomikos pagrindą“. Europos politikos 
priemonės turėtų veiksmingiau įvertinti šių 
įmonių, tarp jų smulkaus verslo įmonių, 
specifinį pobūdį, reikalavimus ir lūkesčius. 
Būtent dėl šios priežasties Pagrindų 
programos priemonėmis turėtų būti 
siekiama įgyvendinti Europos mažųjų 
įmonių chartiją.

Or. fr

Pagrindimas

Europos mažųjų įmonių chartijoje numatyta 10 prioritetinių veiksmų, siekiant stiprinti verslo 
ir inovacijų dvasią. Europos Parlamentas dar kartą patvirtino pageidavimą užtikrinti 
veiksmingesnį Chartijos įgyvendinimą, rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir Bendrijos 
įstatymus, reguliuojančius mažųjų įmonių veiklą. Todėl KNP turėtų būti visokeriopai 
remiamas Chartijos įgyvendinimas.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 57
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Pagrindų programoje turėtų būti 
atsižvelgiama į vertinimų rezultatus,
vadovaujantis Europos mažųjų įmonių 
chartija ir verslininkystės skatinimo 
veiksmų planu.

Or. sv

Pagrindimas

Europos mažųjų įmonių chartijoje numatyta dešimt veiksmų krypčių, pagal kurias valstybės 
narės ir Komisija kiekvienais metais atlieka veiksmų vertinimą. Kiekviena valstybė taip pat 
turi įvertinti pasiektą pažangą. Šie rezultatai kartu su Verslininkystės veiksmų plane 
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numatytais prioritetais sudaro Pagrindų programos pagrindą.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 58
14 konstatuojamoji dalis

(14) Pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonių 
augimas ir konkurencingumas priklauso nuo 
jų sugebėjimo greitai prisitaikyti prie 
pokyčių ir pasinaudoti savo inovacijų 
potencialu. Šis uždavinys iškyla visoms, bet 
yra ypač sunkus mažesnėms įmonėms. Todėl 
būtų tikslinga parengti specifinę programą, 
kuri vadintųsi „Verslininkystės ir naujovių 
programa“.

(14) Pramonės ir paslaugų sektoriaus įmonių 
augimas ir konkurencingumas priklauso nuo 
jų sugebėjimo greitai prisitaikyti prie 
pokyčių ir pasinaudoti savo inovacijų 
potencialu. Šis uždavinys iškyla visoms, bet 
yra ypač sunkus mažesnėms įmonėms, 
kurios, atsižvelgiant į jų specifines savybes, 
turėtų remti ir puoselėti verslininkišką 
pasaulėžiūrą ir dvasią. Todėl būtų tikslinga 
parengti specifinę programą, kuri vadintųsi 
„Verslininkystės ir naujovių programa“.

Or. fr

Pagrindimas

Verslumo pasaulėžiūra yra itin svarbi, įgyvendinant Lisabonos strategiją. Tačiau inovacijų ir 
verslumo dvasios plėtojimo ir skatinimo veiksmai negali būti vienodi visoms įmonėms, kurių 
dydis, pobūdis ir veiksmai yra labai skirtingi.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 59
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14a) Naujovės turi būti suprantamos 
plačiąja prasme, t.y. technologijų naujovės, 
aukštųjų, vidutiniųjų ir žemųjų 
technologijų įmonių gebėjimų vystymas ir 
veiksmų ir paslaugų, ypač tų, kurias teikia 
mažosios įmonės ir mikroįmonės, 
atnaujinimas ir modernizavimas, siekiant 
socialinių tikslų ir kuriant naujas darbo 
vietas. Turi būti atsižvelgiama į esminį šių 
įmonių vaidmenį egzistuojančių 
technologijų taikymo ir sklaidos srityje.
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Or. fr

Pagrindimas

Mažosios įmonės, ypač tos, kurios dalyvauja pirminėje ir antrinėje prekių ir paslaugų 
gamyboje, kurdamos tolesnę pridėtinę vertę, siekia spartinti augimą ir didinti savo 
konkurencinį pranašumą, novatoriškai taikydamos egzistuojančias technologijas ir/arba 
modernizuodamos savo darbo metodus. Naujovių sąvoką reikėtų išplėsti, siekiant geriau 
įvertinti šių įmonių specifinį pobūdį, ypač sąlygas, reikalingas didinti jų produktyvumą ir 
darbo vietų kūrimo potencialą.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 60
16 konstatuojamoji dalis

(16) Komisijos komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Technologijų 
skatinimas siekiant darnaus vystymosi: 
Europos Sąjungos aplinkosaugos 
technologijų veiksmų planas“ raginama, kad 
Bendrijos programomis būtų remiama 
aplinkosaugos technologijų plėtra ir 
įsisavinimas bei kad būtų telkiamos
finansinės priemonės siekiant dalintis 
investavimo į aplinkosaugos technologijas 
riziką.

(16) Komisijos komunikate Tarybai ir 
Europos Parlamentui „Technologijų 
skatinimas siekiant darnaus vystymosi: 
Europos Sąjungos aplinkosaugos 
technologijų veiksmų planas“ raginama, kad 
Bendrijos programomis būtų remiama 
aplinkosaugos technologijų plėtra ir 
įsisavinimas bei kad būtų telkiamos 
finansinės priemonės siekiant dalintis 
investavimo į aplinkosaugos technologijas 
riziką. Todėl Pagrindų programoje yra 
numatytos aplinkosaugos technologijų 
priemonės ir jų naudojimas 
bandomuosiuose ir pateikimo į rinką 
pirmąjį kartą projektuose, skatinant 
savanorišką požiūrį į tokias sritis, kaip 
aplinkos apsaugos valdymas ir 
suinteresuotų asmenų bendradarbiavimas. 
Joje numatoma remti įmonių ekologines 
inovacijas per bendras investicijas į rizikos 
kapitalo fondus. Tai leistų visiems 
suinteresuotiems dalyviams, ypač 
atstovaujantiems finansiniams
sluoksniams, suteikti daugiau informacijos 
apie ekonomines ekologinių inovacijų 
galimybes. Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad komitetuose, kur šie 
klausimai yra svarstomi ir sprendžiami, 
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dalyvauja pakankamai ekologinių 
inovacijų ekspertų.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas paaiškinimas, kaip ir ką apima Pagrindų programoje numatyti ekologinių 
inovacijų klausimai. Vienas svarbiausių ekologinių inovacijų klausimų yra geras ekologinių 
inovacijų ekspertų atstovavimas atitinkamuose darbo komitetuose.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 61
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. Todėl Pagrindų 
programoje yra numatytos aplinkosaugos 
technologijų priemonės ir jų naudojimas 
bandomuosiuose ir pateikimo į rinką 
pirmąjį kartą projektuose, skatinant 
savanorišką požiūrį į tokias sritis, kaip 
aplinkos apsaugos valdymas ir 
suinteresuotų asmenų bendradarbiavimas. 
Joje numatoma remti įmonių ekologines 
inovacijas per bendras investicijas į rizikos 
kapitalo fondus. Tai leistų visiems 
suinteresuotiems dalyviams, ypač 
atstovaujantiems finansiniams
sluoksniams, suteikti daugiau informacijos 
apie ekonomines ekologinių inovacijų 
galimybes. Komisija ir valstybės narės turi
užtikrinti, kad komitetuose, kur šie 
klausimai yra svarstomi ir sprendžiami, 
dalyvautų pakankamai ekologinių 
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inovacijų ekspertų.

Or. sv

Pagrindimas

Reikalingas paaiškinimas, kaip ir ką apima Pagrindų programoje numatyti ekologinių 
inovacijų klausimai. Vienas svarbiausių ekologinių inovacijų klausimų yra geras ekologinių 
inovacijų ekspertų atstovavimas atitinkamuose darbo komitetuose.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 62
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Mokslo žinios ir technologijos, kurios 
galėtų būti tiesiogiai paverčiamos 
novatoriškais komerciniais produktais, gali 
būti nemokamai teikiamos MVĮ, kuriant 
nacionalinę ir regiono „žinių sertifikatų“
sistemą, didinant MVĮ imlumą naujovėms. 
Remiant mokslo žinių sklaidą, naudinga 
priemone gali būti laikoma „žinių 
sertifikatų“ sistema, finansuojama 
valstybės narės lygiu. „Žinių sertifikatai“
gali būti finansuojami ES lėšomis, pvz., per 
Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
pagrindų programą ir struktūrinius fondus 
(pagal „regiono konkurencingumo ir 
užimtumo“ tikslą).

Or. en

Pagrindimas

Žinių sertifikatų MVĮ sistema numato naują paramos MVĮ mechanizmą, pritaikant jau turimas 
mokslo žinias novatoriškai praktiškai naudoti ir atotrūkiui tarp ES pramonės ir verslo ir 
mokslo žinių mažinti. Tai gali būti labai naudingas KNP papildantis mechanizmas, 
finansuojamas pagal 7 pagrindų programą ar iš struktūrinių fondų.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 63
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 
verslininkus.

(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 
verslininkus. Bendrija turėtų pasirūpinti, 
kad būtų priimtas naujų novatoriškų 
įmonių ir naujų akcinių bendrovių 
europinis apibrėžimas, kuriuo, kaip bendru 
modeliu, valstybės narės galėtų vadovautis, 
taikydamos MVĮ palankų mokesčių režimą.

Or. en

Pagrindimas

Palankus mokesčių režimas „naujoms novatoriškoms įmonėms“ ir „naujoms akcinėms 
bendrovėms“, kurį sudaro mokesčių mažinimas ir išlaidų socialinėms reikmėms 
kompensavimas, yra veiksnys, leidžiantis didinti investicijas į MVĮ. Mokesčių klausimai yra iš 
esmės reguliuojami nacionaliniu mastu, tačiau bendra konkurencijos strategijų plėtra 
reikalauja bendro modelio visoms valstybėms narėms, kurios norėtų taikyti mokesčių 
nuolaidas inovacijomis pagrįstam verslui.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 64
21 konstatuojamoji dalis

(21) Bendrija, siekdama paremti politikos 
kūrimą MVĮ, verslininkystės, naujovių ir 
konkurencingumo pramonės sektoriuose 
srityse, turi parengti tvirtą analitinį pagrindą. 

(21) Bendrija, siekdama paremti politikos 
kūrimą mikroįmonių, MVĮ, verslininkystės, 
naujovių ir konkurencingumo pramonės 
sektoriuose srityse, turi parengti tvirtą 
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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 
verslininkus.

analitinį pagrindą. Toks pagrindas suteiktų 
pridėtinės vertės šiose srityse nacionaliniu 
mastu prieinamai informacijai. Tokie 
statistiniai duomenys apie mikroįmones ir 
MVĮ turėtų būti svarstomi ir aptariami 
pranešimuose apie Lisabonos proceso 
įgyvendinimą pavasario Europos Vadovų 
Taryboje. 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 
verslininkus.

Or. sv

Pagrindimas

Reikalingi atitinkami statistiniai ir palyginamieji duomenys apie mikroįmones ir MVĮ visoje 
ES. Šie duomenys turėtų būti aptariami Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikimuose 
pranešimų apie Lisabonos proceso įgyvendinimą kontekste.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 65
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(21a) Bendrijoje atliekami verslo tyrimai 
nepakankami vertina mažųjų įmonių ir 
mikroįmonių ir įvairių jų aspektų svarbą. 
Apie jų padėtį ir vaidmenį yra mažai 
žinoma, nepaisant to, kad jos sudaro beveik 
98 proc. Europos Sąjungos pramonės 
įmonių. Todėl būtina vykdyti ekonominius 
ir statistinius šių įmonių, ypač 
atstovaujančių atskiriems pramonės 
sektoriams, tyrimus ir apklausas.

Or. fr
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Pagrindimas

Žinant, kad mažosios įmonės ir mikroįmonės sudaro beveik 98% visų Sąjungos įmonių, 
Bendrijos atliekamų tyrimų duomenys negali būti laikomi pakankami. Todėl reikėtų imtis 
veiksmų tobulinti statistinę ir ekonominę informaciją apie mažąsias ir smulkiąsias įmones, 
siekiant kiek galima sėkmingesnio joms numatytų Bendrijos programų įgyvendinimo.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 66
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(22a) Trečiajame Oslo vadovo leidime 
(EBPO/Eurostatas, 2005 m. lapkričio 
mėn.), „naujovė“ yra apibrėžiama kaip 
naujas arba žymiai patobulintas produktas 
(prekė ar paslauga) ar procesas, arba 
naujas rinkodaros arba organizacinis 
verslo vykdymo, darbo vietos arba išorės 
ryšių organizavimo metodas. „Inovacijų 
veikla“ – tai visos mokslo, technologijų, 
organizacinės, finansinės ir komercinės 
priemonės, kurios iš esmės yra arba lemia
inovacijų įgyvendinimą. Kai kurios
inovacijų veiklos priemonės yra 
novatoriškos, kitos savaime nėra 
naujoviškos, tačiau yra reikalingos 
inovacijoms įgyvendinti. Inovacinė veikla 
taip pat apima mokslo tyrimų ir 
technologijų, kurios pačios savaime nėra 
susijusios su konkrečia inovacine veikla, 
plėtrą. Dėl to Pagrindų programa turėtų 
apimti visų sektorių inovacijas, didžiausia 
dėmesį skiriant visas naujovių vertės 
grandis apimantiems aspektams: gamybai, 
paskirstymui, rinkodarai, valdymui, 
personalui ir kt. Pagrindų programa 
numato institucines inovacijas, apimančias 
priemonių, metodų, modelių ir naujovių 
valdymo strategijų inovacijas.

Or. en
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Pagrindimas

Oslo vadove yra pateiktos EBPO/ES duomenų apie naujoves rinkimo ir analizės
rekomendacijos. Neseniai vadovas buvo peržiūrėtas ir 2005 m. lapkričio mėn. pateikta 
trečioji jo redakcija. Vadove pateikiamas patikslintas naujovių sąvokos apibrėžimas. 
Naujovių apibrėžimas KNP turėtų atitikti naujausius sąvokos apibrėžimus, todėl akivaizdu, 
kad reikėtų atsižvelgti į Oslo vadove pateikiamą naujovių sąvokos apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 67
23 konstatuojamoji dalis

(23) Žinių perdavimo ir įsisavinimo rinka 
dažnai yra neskaidri, o dėl informacijos 
stygiaus arba ryšių užmezgimo nesėkmių 
atsiranda rinkos kliūtys. Įmonėms taip pat 
yra sunku įtraukti technologijas, kurios 
nepriklauso jų tradicinės veiklos sričiai, ir 
ugdyti naujus sugebėjimus. Naujovių 
finansinė rizika gali būti didelė, pelningumas 
gali būti juntamas vėliau dėl plėtros kliūčių, 
o mokesčiai gali nebūti neutralūs verslo 
klestėjimo ar nuosmukio laikotarpiu. Gali 
trūkti sugebėjimų pasinaudoti galimybėmis. 
Institucinės arba teisės aktų kliūtys gali 
stabdyti naujų rinkų kūrimąsi ir jų 
prieinamumą. Be to, ekonominės sąlygos 
gali nulemti, ar inovacijos bus diegiamos, ar 
ne.

(23) Žinių perdavimo ir įsisavinimo rinka 
dažnai yra neskaidri, o dėl informacijos 
stygiaus arba ryšių užmezgimo nesėkmių 
atsiranda rinkos kliūtys. Įmonėms taip pat
yra sunku įtraukti technologijas, kurios 
nepriklauso jų tradicinės veiklos sričiai, ir 
ugdyti naujus sugebėjimus. Naujovių 
finansinė rizika gali būti didelė, pelningumas 
gali būti juntamas vėliau dėl plėtros kliūčių, 
o mokesčiai gali nebūti neutralūs verslo 
klestėjimo ar nuosmukio laikotarpiu. Gali 
trūkti sugebėjimų pasinaudoti galimybėmis. 
Institucinės arba teisės aktų kliūtys gali 
stabdyti naujų rinkų kūrimąsi ir jų 
prieinamumą. Bankroto įstatymai gali labai 
trukdyti verslo iniciatyvoms dėl baimės
patirti nesėkmę. Be to, ekonominės sąlygos 
gali nulemti, ar inovacijos bus diegiamos, ar 
ne.

Or. en

Pagrindimas

Bankroto įstatymai gali tapti didele verslo atsakomybės reglamento našta ir kliūtimi kuriant 
mažas inovatyvias įmones.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 68
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(25a) Vieningos specializuotos Bendrijos 
inovacijų agentūros įsteigimas būtų 
papildomas veiksmingas naujovių ES 
skatinimo mechanizmas.

Or. en

Pagrindimas

Inovacijos yra pagrindinis konkurencingumo variklis. Tačiau, be siūlomų šiame sprendime 
priemonių, Europos lygiu reikalingas papildomas mechanizmas atitinkamoms politikos 
priemonėms ES koordinuoti ir inovacijoms skatinti. Manoma, kad būtina steigti Europos 
inovacijų agentūrą, kurioje dirbantys ekspertai galėtų vertinti padėtį ES šiuo požiūriu, teiktų 
Komisijai nepriklausomus ir galbūt papildomus politikos priemonių pasiūlymus ir palaikytų 
darbo ryšius su Komisija.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 69
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(28a) Sąveika yra itin svarbi informacinės 
visuomenės plėtrai.

Or. en

Pagrindimas

Inovatyvios informacinės visuomenės plėtrai yra itin svarbi sąveika; sąveikos svarbą, tarkime, 
iliustruoja „Europos el. vyriausybių paslaugų sistemų sąveikos programa“
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) ir joje pateikiamas atvirųjų standartų 
apibrėžimas.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 70
34 konstatuojamoji dalis
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(34) Gamtinius išteklius, kurių apdairus ir 
racionalus panaudojimas numatytas Sutarties 
174 straipsnyje, sudaro (išskyrus 
atsinaujinančius energijos šaltinius) nafta, 
gamtinės dujos ir kietasis kuras, kurie yra 
pagrindiniai energijos šaltiniai, tačiau jie taip 
pat yra ir pagrindiniai anglies dvideginio 
emisijų šaltiniai.

(34) Gamtinius išteklius, kurių apdairus ir 
racionalus panaudojimas numatytas Sutarties 
174 straipsnyje, sudaro (išskyrus tam tikrus 
atsinaujinančius energijos šaltinius) nafta, 
gamtinės dujos ir kietasis kuras, kurie yra 
pagrindiniai energijos šaltiniai, tačiau jie taip 
pat yra ir pagrindiniai antropogeniniai
anglies dvideginio emisijų šaltiniai.

Or. en

Pagrindimas

Ne visi 174 straipsnyje minimi gamtiniai ištekliai yra savaime atsinaujinantys ir atvirkščiai. 
Pvz., saulės energija – atsinaujinantis energijos šaltinis – nėra priskiriamas 174 straipsnyje 
apibūdintiems gamtos ištekliams. Vanduo akivaizdžiai priklauso gamtos ištekliams ir yra 
hidroelektrinėse gaminamos atsinaujinančios energijos šaltinis.
CO2 išmetimai iš biotinių šaltinių gerokai viršija antropogeninių priežasčių lemiamus 
išmetimus. Pastaruosius iš esmės sukelia angliavandenilių, anglių ir kitų kietojo kuro rūšių 
deginimas. 

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 71
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(34a) Energijos išteklių diversifikavimas 
mažina priklausomybę nuo vieno energijos 
šaltinio. Pasirenkant optimalų įvairių 
energijos išteklių derinį, turėtų būti 
atsižvelgiama į turimus energijos išteklius, 
kurie neprieštarauja Kioto tikslams ir 
užtikrina nuolatinį energijos tiekimą, 
sutrikus atsinaujinančios energijos išteklių 
tiekimui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į jau egzistuojančias energijos rūšis.
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Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 72
35 konstatuojamoji dalis

(35) Žaliojoje knygoje „Europos energijos 
tiekimo saugumo strategijos link“1 pastebėta, 
kad Europos Sąjunga vis labiau priklauso 
nuo išorinių energijos šaltinių ir kad ši 
priklausomybė gali per 20 – 30 metų 
pasiekti 70 %. Todėl joje pabrėžiamas 
poreikis suderinti tiekimo politiką su aiškia 
paklausos politikos veikla bei padaryti, kad 
raginama, kad vartojimas būtų geriau 
valdomas ir palankesnis aplinkai, visų pirma 
transporto ir statybos sektoriuose. Joje taip 
pat raginama pirmenybę skirti naujų ir 
atsinaujinančių energijos tiekimo šaltinių 
plėtrai energijos tiekimo srityje siekiant 
spręsti pasaulinio atšilimo problemą ir iki 
2010 m. pasiekti ankstesniuose veiksmų 
planuose ir rezoliucijose nustatytą tikslą –
kad energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
vartojimas sudarytų 12 % bendro Bendrijos 
energijos vidaus vartojimo.

(35) Žaliojoje knygoje „Europos energijos 
tiekimo saugumo strategijos link“2 pastebėta, 
kad Europos Sąjunga vis labiau priklauso 
nuo išorinių energijos šaltinių ir kad ši 
priklausomybė gali per 20 – 30 metų 
pasiekti 70 %. Todėl joje pabrėžiamas 
poreikis suderinti pasiūlos politiką su aiškia 
paklausos tenkinimo politikos veikla bei 
padaryti, kad raginama, kad vartojimas būtų 
geriau valdomas ir palankesnis aplinkai, visų 
pirma transporto ir statybos sektoriuose. Joje 
taip pat raginama pirmenybę skirti naujų ir 
atsinaujinančių energijos tiekimo šaltinių 
plėtrai energijos tiekimo srityje siekiant 
spręsti pasaulinio atšilimo problemą ir iki 
2010 m. pasiekti ankstesniuose veiksmų 
planuose ir rezoliucijose nustatytą tikslą –
kad energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
vartojimas sudarytų 12 % bendro Bendrijos 
energijos vidaus vartojimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Pakeitimas 73
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(40a) Tokia specifinė programa turėtų 
padėti siekti bendrųjų tikslų, tobulinant 
energijos išteklių diversifikavimą ir 
užtikrinant energijos tiekimo saugumą, ir 
stiprinti ES bendrovių, ypač MVĮ, 
konkurencingumą aplinkosaugos srityje, 
vykdant tarptautinius šios srities 
įsipareigojimus. Specifinėje programoje 
numatytos priemonės didinti energijos 

  
1 KOM (2000) 769 galutinis, 2000 11 29.
2 KOM (2000) 769 galutinis, 2000 11 29.
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naudojimo veiksmingumą turėtų skirti 
daugiau dėmesio technologiniam gamybos 
procesų tobulinimui ir transporto logistikos 
veiksmingumo didinimui.

Or. en

Pagrindimas

Šioje konstatuojamoje dalyje pabrėžiama, kad specifinės programos veiksmingumas priklauso 
ir nuo technologijų pokyčių, ir nuo transporto logistikos optimizavimo.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 74
42 konstatuojamoji dalis

(42) Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir 
energijos efektyvumas yra ne tik naudingi 
aplinkai, bet yra ir viena iš sparčiausiai 
augančių Bendrijos pramonės sričių, 
padedanti kurti naujas ir inovacines darbo 
vietas. Europos atsinaujinančios energijos 
pramonė pirmauja pasaulyje pagal 
atsinaujinančios elektros energijos gamybos 
technologijas. Jos yra naudingos ekonominei 
ir socialinei sanglaudai bei padeda išvengti 
šaltinių eikvojimo.

(42) Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir 
energijos efektyvumas yra ne tik naudingi 
aplinkai, bet yra ir viena iš sparčiausiai 
augančių Bendrijos pramonės sričių, 
padedanti kurti naujas ir inovacines darbo 
vietas. Europos atsinaujinančios energijos 
pramonė pirmauja pasaulyje pagal 
atsinaujinančios elektros energijos gamybos 
technologijas. Jos yra naudingos ekonominei 
ir socialinei sanglaudai bei padeda išvengti 
šaltinių eikvojimo. Tvariai plėtrai iš esmės 
yra labai svarbi technologijų plėtra 
atsinaujinančių energijos išteklių 
sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Didėjantis energijos vartojimas lemia didėjančias šios srities investicijas, skirtas
atsinaujinančios energijos sektoriaus tikslams įgyvendinti ir Europos atsinaujinančios 
energijos išteklių pramonės pirmaujančiai padėčiai išlaikyti.
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Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Pakeitimas 75
45 konstatuojamoji dalis

(45) Tarptautinis Sprendimu Nr. 
1230/2003/EB priimtos programos 
(COOPENER) matmuo turėtų toliau būti 
išlaikomas atsižvelgiant į naujas Bendrijos 
išorės pagalbos priemones.

(45) Tarptautinis Sprendimu Nr. 
1230/2003/EB priimtos programos 
(COOPENER) matmuo turėtų toliau būti 
išlaikomas atsižvelgiant į naujas Bendrijos 
išorės pagalbos priemones, kaip į teminę 
programos dalį dėl aplinkos ir tvaraus 
gamtinių išteklių, tarp jų energijos išteklių, 
naudojimo. Tačiau tarp atitinkamos 
teminės programos dalies ir konkrečios 
Pažangios energetikos Europai programos
turėtų būti išlaikytas glaudus ryšys, kurį 
užtikrina specifinė Europos pažangios 
energetikos agentūros patirtis ir pagalba 
MVĮ, įsitvirtinant pažangios energetikos 
rinkose už Europos ribų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 76
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(47a) Pagrindų programa, skirta MVĮ 
konkurencingumui ir inovatyvumui didinti, 
turėtų būti įgyvendinama subsidiarumo 
principu - pageidautina vietos ir regiono
lygiu - per atitinkamas regiono
organizacijas.

Or. en

Pagrindimas

Socialinės ekonominės sanglaudos regionuose didinimas labiausiai priklauso nuo vietos MVĮ 
konkurencingumo ir inovatyvumo.
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Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 77
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(49a) Siekiant užtikrinti pagrindų 
programos įgyvendinimo nuoseklumą 
konkurencingumo ir naujovių klausimais, 
Komisiją konsultuoja aukščiausiojo lygio 
ekspertų taryba.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti stiprinama tiek pačios KNP, tiek KNP ir kitų Bendrijos programų sinergija.

Siekiant šio tikslo ir integruojant Oslo vadovą (OEBP/Eurostatas, 2005 m. lapkričio mėn.),
kokybiškam programos valdymui teigiamą įtaką turėtų darbo programų kūrime 
dalyvaujančios ekspertų grupės veikla.

Naujausioje Oslo vadovo redakcijoje yra pateikiamas patikslintas inovacijų sąvokos 
apibrėžimas. Naujovių apibrėžimas KNP turėtų atitikti naujausius sąvokos apibrėžimus, todėl 
akivaizdu, kad reikėtų atsižvelgti į Oslo vadove pateikiamą inovacijų sąvokos apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 78
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(49a) Siekiant užtikrinti pagrindų 
programos įgyvendinimo nuoseklumą, 
Komisiją turėtų konsultuoti aukščiausio 
lygio ekspertų taryba konkurencingumo ir 
naujovių klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Užuot suskaidžius programą į tris atskiras programas, reikėtų užtikrinti nuoseklumą, siekiant 
veiksmingo trijų programos dalių koordinavimo ir sinergijos. To pasiekti padėtų aukšto lygio 
ekspertų taryba, kuri, be kitų klausimų, konsultuotų metinių darbo programų rengimo 
kausimais. Tokios tarybos narių patirtis ir kompetencija būtų ypač naudinga rengiant KNP. 
Be to, Komisijos pasiūlyme nenumatytas suinteresuotų dalyvių konsultavimas ir dalyvavimas 
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įgyvendinimo procese.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 79
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 joje turėtų būti numatytas 
komercinis novatoriškų mokslo tyrimų ir 
technologijų plėtros rezultatų 
panaudojimas. Joje siekiama išvengti 
atotrūkio tarp mokslo tyrimų, technologijų 
plėtros ir naujovių finansavimo.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu patikslinti KNP ir 7PP įgyvendinimo apimtį, siekiant išvengti mokslo tyrimų ir 
inovacijų proceso atotrūkio.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 80
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 aiškiai remia novatorišką mokslo
tyrimų ir technologijų plėtros veiklos 
rezultatų naudojimą įmonėse.

Or. es

Pagrindimas

Ypač svarbu skatinti technologijų perdavimą ir įveikti egzistuojantį Europoje atotrūkį tarp 
mokslo tyrimų ir komercinio jų rezultatų praktinio taikymo.
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Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 81
2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) skatinti įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) konkurencingumą;

a) skatinti įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) ir mikroįmonių 
konkurencingumą;

Or. es

Pagrindimas

Nors mikroįmonės priklauso MVĮ apibrėžimui, KNP turėtų labiau pabrėžti jų svarbą Europos 
ekonomikai.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 82
2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) skatinti įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) konkurencingumą;

a) skatinti įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ), ypač pabrėžiant mažųjų ir 
smulkiųjų įmonių konkurencingumą;

Or. fr

Pagrindimas

Mažosios įmonės sudaro beveik 98 proc. Europos Sąjungos pramonės ir sukuria beveik 50 
proc. naujų darbo vietų. Mažosios ir ypač smulkiosios įmonės pasižymi specifinėmis 
ypatybėmis, poreikiais ir lūkesčiais.

Todėl tokioms įmonėms KNP turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys numatant jų poreikius 
atitinkančias priemones.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 83
2 straipsnio 1 dalies b punktas
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b) skatinti naujoves ir ekologines inovacijas; b) skatinti naujoves ir ekologines inovacijas 
bei ES saugumo didinimo inovacijas;

Or. de

Pagrindimas

Pasikeitus padėčiai saugumo srityje, KNP turėtų papildyti Europos saugumo mokslo tyrimų 
programą ir labiau skatinti naujoves, kurios didintų ES ir jos piliečių saugumą.

Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 84
2 straipsnio 1 dalies b-a punktas (naujas)

(b-a) skatinti MTTP rezultatų novatorišką 
komercinį įgyvendinimą, apimantį etapą 
nuo mokslo tyrimų iki praktinio 
pritaikymo/rinkodaros, kuris prasideda 
pasibaigus nekomerciniam plėtros etapui;

Or. de

Pagrindimas

MTTP rezultatų praktinis taikymas komercinės produkcijos ir prekių gamybos procese yra 
ypač svarbus siekiant veiksmingai panaudoti inovacijų potencialą. Ypač svarbu panaikinti 
atotrūkį tarp mokslo tyrimų ir inovacijų. Todėl svarbu išvengti techninių vertinimų atotrūkio 
teikiant subsidijas inovacijų veiklai. Mokslo tyrimų etapas iki jų praktinio įgyvendinimo neturi 
būti šešėlinis ir apsiriboti tik pradiniu įmonių veiklos etapu.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 85
2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) paspartinti konkurencingos, inovacinės ir 
visa apimančios informacinės visuomenės 
kūrimą;

(c) paspartinti darnios, konkurencingos, 
inovacinės ir visa apimančios informacinės 
visuomenės kūrimą;

Or. en
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Pagrindimas

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, visose ES programose turėtų būti atsižvelgiama į 
tvarumo reikalavimus. Tvarumas yra vienas Lisabonos darbotvarkės tikslų.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 86
2 straipsnio 1 dalies d-a punktas (naujas)

(d-a) pradėti mažoms įmonėms skirtą 
specifinę programą, siekiant supaprastinti 
Mažųjų įmonių chartijoje numatytų 
veiksmų įgyvendinimą dešimtyje sričių 
Bendrijos, nacionaliniu ir regiono lygiu.

Or. fr

Pagrindimas

Žinant, kad mikroįmonės ir mažosios įmonės sudaro maždaug 98 proc. Europos įmonių, 
galima nustatyti reikalingas politikos priemones. Tai pagaliau leidžia veiksmingai 
įgyvendinti dešimt Europos mažųjų įmonių chartijos rekomendacijų. Aiškinamojo 
memorandumo 4 puslapyje teigiama, kad „(programa) bus svarbi ... valstybių narių 
veiklos, vykdomos remiantis Europos mažųjų įmonių chartija, rėmimo Bendrijos mastu 
priemonė“. Pakeitimas paprasčiausiai įtraukia šią nuostatą į teisinį tekstą. Be to, 
Komisija pernelyg dažnai pamiršta, kad ji taip pat yra atsakinga už Chartijos 
įgyvendinimą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 87
2 straipsnio 1 dalies d-a punktas (naujas)

(d-a) prisidėti prie ryšių optimizavimo tarp 
jau egzistuojančių (ES, nacionalinių arba 
regiono, pvz., EIC) pagalbos vartotojui 
organizacijų, kurios teikia būtiną 
informaciją MVĮ, pramonės ir mokslo 
institucijoms apie šią pagrindų programą, 
Septintąją mokslinių tyrimų ir technologijų 
pagrindų programą ir struktūrinius fondus.
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Or. en

Pagrindimas

Informacinę pagalbą vartotojui teikiančioms įstaigoms turi būti teikiami nurodymai ir 
informacija, reikalinga MVĮ, pramonės ir mokslo institucijoms, atsižvelgiant į tai, kad fondai 
vienas kitą papildo.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 88
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Pagrindų programos tikslų 
įgyvendinimą koordinuoja horizontalaus 
valdymo komitetas, kurį sudaro EIPC, 
IRTK ir PEEK atstovai, kaip tai nurodoma
46 straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Be trijų kiekvienos KNP specifinės programos valdymo komitetų, kita naudinga priemonė yra 
koordinavimo organas, kuris stebi horizontalių KNP tikslų laikymąsi. 

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 89
4 straipsnio d punktas

d) kitos trečiosios šalys, jei tai 
neprieštarauja susitarimams.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išplėtus programą taip, kad ji apimtų visą pasaulį, būtų be reikalo apribotas finansinis šios 
programos aspektas, skiriant nepakankamai dėmesio skubioms užduotims spręsti.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 90
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Komisija priima specifinių programų 
įgyvendinimui skirtas metines darbų
programas pagal 46 straipsnio 2 dalyje 
numatytą tvarką.

1. Komisija priima specifinių programų 
įgyvendinimui skirtas metines darbų 
programas pagal 46 straipsnio 2 dalyje 
numatytą tvarką, atsižvelgiant į būtinybę 
prisitaikyti prie būsimų pokyčių.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindų programoje turi būti numatytas reikalingas lankstumas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 91
6 straipsnio antraštė

Įgyvendinimo priemonių rūšys Bendros Pagrindų programos 
įgyvendinimo priemonės

Or. en

Pagrindimas

Būtų aiškiau, jei būtų nurodyta, kad visoms programoms yra numatytas bendras įgyvendinimo 
priemonių rinkinys.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 92
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Darbų programų įgyvendinimui skirtos 
priemonės yra šios:

1. Metinėse darbo programose yra 
numatomos atitinkamos visų trijų 
specifinių programų įgyvendinimo 
priemonės. Įgyvendinimo priemonės, 
kurios yra išsamiai apibūdintos II 
antraštinės dalies I, II ir III skyriaus 2 
skirsniuose, gali būti taikomos tiek bet 
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kuriai specifinei programai, tiek kartu 
visoms trims specifinėms programoms. 
Visoms trims specifinėms programoms 
bendros įgyvendinimo priemonės, be kitų, 
yra šios:

Or. en

Pagrindimas

Būtų aiškiau, jei būtų nurodyta, kad visoms programoms yra numatytas bendras įgyvendinimo 
priemonių rinkinys.

Pakeitimą pateikėWerner Langen

Pakeitimas 93
6 straipsnio 1 dalies b punktas

b) tinklai, sujungiantys suinteresuotus 
asmenis;

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

Or. de

Pagrindimas

Europos informacijos centrų tinklas jau turi patirtį ir todėl gali teikti paramą MVĮ šioje 
srityje.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 94
6 straipsnio 1 dalies c punktas

c) bandomieji projektai, pateikimo į rinką 
pirmąjį kartą projektai ir kitos priemonės, 
skirtos paremti naujovių skatinimą;

c) bandomieji projektai, pateikimo į rinką 
pirmąjį kartą projektai ir kitos priemonės, 
skirtos paremti naujovių skatinimą ir 
įvertinti MVĮ inovacinį potencialą;

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti pabrėžtas tiek mokslo žinių potencialo (universitetų, kitų Bendrijos programų ir 
nacionalinių ir tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų) skatinimas, tiek MVĮ 
inovacinio potencialo vertinimas, siekiant išryškinti inovacijų proceso ir MVĮ bei MTTP 
bendruomenių tarpusavio sąsajas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 95
6 straipsnio 1 dalies e punktas

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

e) dalijimasis informacija, informacijos 
sklaida, ir informuotumo apie naujovių 
paklausą ir pasiūlą didinimas;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad šiuo metu nepakankamą inovacijų lygį Europoje lemia atotrūkis tarp 
MVĮ finansavimo pasiūlos ir novatoriškų MVĮ produktų ir paslaugų paklausos.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 96
6 straipsnio 1 dalies g punktas

g) pirkimas remiantis išsamiomis 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
parengtomis techninėmis specifikacijomis;

g) pirkimas, remiantis išsamiomis 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
parengtomis techninėmis specifikacijomis, 
atitinkančiomis technologijų neutralumo 
principą, kaip tai numatyta 2004 m. kovo 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2004/18/EB 23 straipsnio 2 
dalyje dėl viešųjų darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos1;
1OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

Or. en
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Pagrindimas

Tai leistų suderinti KNP nuoseklumą su kitų atitinkamų ES egzistuojančių įstatymų dėl viešųjų 
pirkimų tvarkos techninėmis specifikacijomis.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 97
6 straipsnio 1 dalies h punktas

(h) nacionalinių ir regioninių institucijų 
poriniai veiksmai.

(h) nacionalinių ir regioninių institucijų ir 
verslo asociacijų poriniai veiksmai.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktas ir bendradarbiavimas tarp verslo asociacijų.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 98
6 straipsnio 1 dalies h punktas

(h) nacionalinių ir regioninių institucijų 
poriniai veiksmai.

(h) bendradarbiavimas tarp nacionalinių ir 
regioninių nevalstybinių MVĮ institucijų 
ir/arba asociacijų.

Or. de

Pagrindimas

Prioritetas turėtų būti teikiamas verslo naujovėms skatinti, todėl būtų geriau skatinti ne 
porinius valdžios institucijų veiksmus, o verslo institucijų bendradarbiavimą.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 99
6 straipsnio 1 dalies h punktas

h) nacionalinių ir regioninių institucijų h) nacionalinių, regioninių ir vietos 
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poriniai veiksmai. institucijų poriniai veiksmai.

Or. es

Pagrindimas

Poriniai institucijų veiksmai apima ir vietinį lygį arba NUT (Teritorinių vienetų 
nomenklatūros) 3 lygį.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 100
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Komisija, koordinuodama veiklą su 
valstybėmis narėmis, jei reikia, gali vykdyti 
viešuosius inovatyvių produktų ir paslaugų 
pirkimus, siekdama Pagrindų programos 
tikslų ir, jei valstybių narių bendras 
interesas reikalauja, stiprinti verslo, ypač 
MVĮ, galimybes visos Europos mastu. 
Tokiais atvejais Komisija rengia bendro 
intereso projektus ir vykdo būtinas 
technines ir organizacines užduotis.
Komisija, koordinuodama veiklą su 
valstybėmis narėmis, tariasi su jomis dėl 
bendrų šių projektų techninių specifikacijų 
ir projektų įgyvendinimo terminų. 
Remdamasi patvirtintomis techninėmis 
specifikacijomis ir įgyvendinimo 
tvarkaraščiu, Komisija skelbia kvietimus 
dalyvauti atitinkamų projektų įgyvendinimo
konkursuose. Pirkimus vykdo Komisija, 
vadovaudamasi Bendrijoje nustatytomis 
pirkimų taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Lemiamas vaidmuo įgyvendinant Programos tikslus ir siekiant įveikti paklausos atotrūkį 
tenka viešiesiems MVĮ produktų pirkimams, tai taip pat rodo ir JAV smulkiojo verslo 
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Inovacijų vystymo aktas, skatinantis federalinės vyriausybės poreikį MVĮ produkcijai.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 101
6 straipsnio 2 dalis

2. Šios ir papildomos įgyvendinimo 
priemonės, kaip nustatyta II antraštinės 
dalies I, II ir III skyriaus 2 skirsniuose, gali 
būti taikomos bet kuriai specifinei 
programai, jeigu tai numatyta atitinkamoje 
darbų programoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtų aiškiau, jei būtų nurodyta, kad visoms programoms yra numatytas bendras įgyvendinimo 
priemonių rinkinys.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 102
6 straipsnio 2 dalis

2. Šios ir papildomos įgyvendinimo 
priemonės, kaip nustatyta II antraštinės 
dalies I, II ir III skyriaus 2 skirsniuose, gali 
būti taikomos bet kuriai specifinei 
programai, jeigu tai numatyta atitinkamoje 
darbų programoje.

2. Šios ir papildomos įgyvendinimo 
priemonės, kaip nustatyta II antraštinės 
dalies I, II ir III skyriaus 2 skirsniuose, gali 
būti taikomos bet kuriai specifinei 
programai.

Rengiant darbo programas, Komisiją šiuo 
klausimu konsultuoja konkurencingumo ir 
naujovių aukšto lygio ekspertų taryba.

Or. en

Pagrindimas

Vienas svarbiausių argumentų rengiant KNP yra galimybė sinergiškai kurti visas tris
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specifines programas.
Siekiant sinergijos, būtina užtikrinti didelį darbo programų lankstumą. Siekiama, kad 
kiekvienai specifinei programai būtų galima taikyti bendras įgyvendinimo priemones. 
Rengiant darbo programas, kokybiškam visos programos valdymui šiuo požiūriu būtų 
reikšmingi ekspertų grupės patarimai.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 103
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisija kiekvienai specifinei programai 
rengia metinę įgyvendinimo ataskaitą, 
kurioje nurodo remiamą veiklą, 
pasinaudodama finansinio įgyvendinimo, 
rezultatų ir poveikio rodikliais.

Komisija kiekvienai specifinei programai 
rengia metinę įgyvendinimo ataskaitą, 
kurioje nurodo remiamą veiklą 
pasinaudodama finansinio įgyvendinimo, 
rezultatų ir poveikio rodikliais. Metinėje 
specifinės „Verslininkystės ir naujovių 
programos“ ataskaitoje aiškiai nurodomos 
remiamų ekologinių inovacijų priemonių 
finansinio įgyvendinimo veiksmai, 
rezultatai ir poveikis.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas paaiškinimas dėl to, ką iš tiesų apima ekologinės inovacijos, tarp jų – ir 
vertinimų lygiu. 

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 104
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Atliekami tarpiniai ir galutiniai Pagrindų 
programos ir specifinių programų 
įvertinimai, kuriuose nagrinėjami 
tinkamumo, darnos ir sinergijos, 
veiksmingumo, tvarumo ir naudingumo 
klausimai.

2. Atliekami tarpiniai ir galutiniai Pagrindų 
programos ir specifinių programų 
įvertinimai, kuriuose nagrinėjami 
tinkamumo, darnos ir sinergijos (tiek pačios 
Pagrindų programos, tiek Bendrijos 
programų tarpusavyje), veiksmingumo, 
tvarumo ir naudingumo klausimai. 
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Atliekant vertinimą, atsižvelgiama į 
„specifines sektorių inovacijas“ ir III 
priede išvardintas paslaugas. 
Darbo programose turi būti numatyti 
vertinimo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant KNP, esminis argumentas yra tiek KNP, tiek KNP ir kitų Bendrijos programų 
tarpusavio sinergija. Todėl yra iš esmės svarbu, kad KNP poveikis būtų vertinamas būtent 
šiuo požiūriu. Toks vertinimas turėtų būti reikšmingas programų peržiūrėjimo ateityje 
pagrindas. 
Programos vertinimas pagal sektorius yra priemonė užtikrinti vienodas įvairių sektorių 
finansavimo galimybes.
Siekiant užtikrinti vertinimo tikslų, priemonių ir rezultatų nuoseklumą, darbo programoje 
turėtų būti numatyti vertinimo kriterijai.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 105
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Atliekant tarpinius ir galutinius 
vertinimus, atsižvelgiama į sinergiją tarp 
programų, finansuojamų iš struktūrinių 
fondų, Kaimo plėtros fondo ir kitų 
atitinkamų Bendrijos programų (pvz., 
Septintosios mokslinių tyrimų ir 
technologijų vystymo pagrindų programos, 
Visą gyvenimą trunkančio mokymo 
programos), kurių tikslai yra panašūs arba 
papildo Pagrindų programą. Išvados yra 
pateikiamos taip, kad jų rezultatai galėtų 
būti vertinami, kaip to reikalauja Lisabonos 
strategija ir nacionalinės darbo programos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ribotus Pagrindų programos išteklius, svarbiausia jos naujovė yra siekti 
didžiausios galimos Bendrijos programų sinergijos, pavyzdžiui, sanglaudos srityje. Valstybės 
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narės, skatindamos inovacijas ir konkurencingumą, turėtų laikytis globalaus požiūrio, o ne 
apsiriboti atskiromis priemonėmis.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 106
10 straipsnio 1dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Į pirmąją dalį turėtų būti įtrauktos ir ekologinės inovacijos, nes horizontaliu lygiu jos yra 
sudėtinė pirmosios programos dalis.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 107
10 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Mažosios įmonės sudaro beveik 98 proc. Europos Sąjungos pramonės ir sukuria beveik 50 
proc. naujų darbo vietų. Mažosios ir ypač smulkiosios įmonės pasižymi tik joms būdingomis 
ypatybėmis, poreikiais ir lūkesčiais. Tokioms įmonėms KNP turėtų būti skiriamas ypatingas 
dėmesys, numatant jų specifinius poreikius atitinkančias priemones.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 108
10 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti labiau pabrėžiamas teigiama įtaka MVĮ.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 109
10 straipsnio 2 dalies a punktas

a) galimybes gauti finansavimą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms steigti, plėtoti ir 
investuoti į naujoves, įskaitant ekologines 
inovacijas;

a) galimybes gauti finansavimą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms steigti, plėtoti ir 
investuoti į naujoves, įskaitant ekologines 
inovacijas ir paramą pramonės „Atvirų 
inovacijų“ ir MVĮ grupėms, kurios padeda 
MVĮ pasinaudoti mokslo tyrimų ištekliais ir 
didžiausią dėmesį skirti inovatyvioms 
technologijoms. Šie veiksmai apima 
Pagrindų programos susiejimą su 
iniciatyvomis, kurios nukreipia valstybės 
paramą į naujoves;

Or. en

Pagrindimas

Naujas būdas didinti MVĮ inovacinių veiksmų galimybes yra pramonės grupių sudarymas. 
Valstybinės paramos taisyklės turėtų remti šias į naujoves orientuotas MVĮ/pramonės grupes.
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Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 110
10 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) galimybes gauti finansavimą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms steigti, plėtoti ir 
investuoti į naujoves, įskaitant ekologines 
inovacijas;

(a) galimybes gauti finansavimą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms steigti, plėtoti ir 
investuoti į naujoves, įskaitant ekologines 
inovacijas ir naujoves tobulinti ES 
saugumą;

Or. de

Pagrindimas

Pasikeitus padėčiai saugumo srityje, KNP turėtų papildyti Europos saugumo mokslinių 
tyrimų programą ir labiau skatinti naujoves, kurios didintų ES ir jos piliečių saugumą. 

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 111
10 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) galimybes gauti finansavimą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms steigti, plėtoti ir 
investuoti į naujoves, įskaitant ekologines 
inovacijas;

(a) galimybes gauti finansavimą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms steigti, plėtoti, plėstis 
tarptautiniu lygiu ir investuoti į naujoves, 
įskaitant ekologines inovacijas;

Or. es

Pagrindimas

Egzistuoja poreikis patenkinti finansinius Europos MVĮ poreikius, atsižvelgiant į jų 
tarptautinės plėtros procesą. Šiuo požiūriu ypač svarbi yra techninė pagalba ir galimybė 
gauti kreditus šiam tikslui.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 112
10 straipsnio 2 dalies b punktas

(b) MVĮ bendradarbiavimui palankios 
aplinkos kūrimą;

(b) MVĮ bendradarbiavimui palankios 
regiono, nacionalinės, tarptautinės regionų
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ir tarptautinės aplinkos kūrimą;

Or. en

Pagrindimas

ES mastu valstybės ir regionų sienos neturėtų trukdyti MVĮ bendradarbiavimui.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 113
10 straipsnio 2 dalies c punktas

(c) įmonių inovaciją, įskaitant ekologines 
inovacijas;

(c) įmonių inovaciją, įskaitant ekologines 
inovacijas ir naujoves skatinti ES saugumą;

Or. de

Pagrindimas

Pasikeitus padėčiai saugumo srityje, KNP turėtų papildyti Europos saugumo mokslinių 
tyrimų programą ir labiau skatinti naujoves, kurios didintų ES ir jos piliečių saugumą.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 114
10 straipsnio 2 dalies c-a punktas (naujas)

(c-a) ekologines inovacijas, ypač aplinkos 
apsaugos technologijų naudojimą;

Or. en

Pagrindimas

Į pirmąją dalį turėtų būti įtrauktos ir ekologinės inovacijos, nes horizontaliu lygiu jos yra 
sudėtinė pirmosios programos dalis. Kad būtų aiškiau, įterptas papildomas (c-a) punktas.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 115
10 straipsnio 2 dalies d punktas

(d) verslininkystės ir naujovių kultūrą; (d) verslininkystės ir komercinius 
gebėjimus;

Or. de

Pagrindimas

Verslininkystė ir komerciniai gebėjimai yra būtini kuriant verslo naujoves, todėl didžiausią 
dėmesį reikėtų skirti komercinei programos daliai.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 116
10 straipsnio 2 dalies e punktas

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

(e) šalinti biurokratines kliūtis ir kurti 
tinkamą sistemą.

Or. de

Pagrindimas

Verslininkystė ir komerciniai gebėjimai yra būtini kuriant verslo naujoves, todėl didžiausią 
dėmesį reikėtų skirti komercinei programos daliai.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 117
10 straipsnio 2 dalies e-a punktas (naujas)

(e-a) mokslo žinių praktinį taikymą MVĮ ir 
MVĮ naujovių potencialo naudojimą.

Or. en
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Pagrindimas

Verslininkystės ir naujovių programos tiksluose turi būti pabrėžiamas tiek mokslo žinių 
potencialo (universitetų, kitų Bendrijos programų ir nacionalinių ir tarptautinių MTTP 
programų) panaudojimas MVĮ, tiek MVĮ inovacijų potencialo realizavimas, siekiant išryškinti 
inovacijų proceso ir MVĮ bei MTTP bendruomenės tarpusavio sąsajas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 118
10 straipsnio 2 dalies e-a punktas (naujas)

(e-a) geresnes reguliavimo ir 
administravimo sąlygas MVĮ kurti, vystyti
ir taikyti inovacijas.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus šį punktą, 10 straipsnyje išvardinti tikslai geriau atitinka 14 ir 15 straipsniuose 
numatytų sričių veiksmus.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 119
10 straipsnio 2 dalies e-a punktas (naujas)

(e-a) galimybes pasinaudoti finansinėmis ir 
konsultacinėmis paslaugomis, užtikrinant 
inovacijų intelektinės nuosavybės apsaugą, 
tarp jų – geresnes galimybes naudotis 
patentų sistema.

Or. en

Pagrindimas

Diskusijose dėl siūlomos kompiuterinių išradimų patentabilumo direktyvos buvo palaikomas 
patentų principas, tačiau Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad patentų 
sistema MVĮ nėra tinkama ir gali būti net žalinga. Didžiausią susirūpinimą, žinoma, kelia 
riboti MVĮ ištekliai, neleidžiantys veiksmingai naudoti patentų sistemos. KNP turėtų būti 
įtraukta nuostata steigti patentų fondą, teikiantį finansinę, techninę ir administracinę paramą 
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MVĮ.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 120
10 straipsnio 2 dalies e-a punktas (naujas)

(e-a) MVĮ, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
prekių ir paslaugų standartizavimo, 
kokybės kontrolės ir saugumo politikos 
priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Standartizavimas yra būtinas naujovėms ir konkurencingumui mažosiose įmonėse. Todėl jis 
turėtų būti remiamas Bendrijos lygiu.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 121
10 straipsnio 2 dalies e-a punktas (naujas)

(e-a) mažųjų ir smulkiųjų įmonių 
dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 
prekių ir paslaugų standartizavimo, 
kokybės kontrolės ir saugumo politikos 
priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Kokybės kontrolė yra labai svarbi Europos įmonių, ypač MVĮ ir mikroįmonių,
konkurencingumui. Europos pažymėjimai, pavyzdžiui ISO, reiškia ekonominę ir strateginę 
pridėtinę vertę, kuria pasinaudoti turėtų galimybę visos įmonės. Todėl KNP turėtų skatinti 
MVĮ naudotis ir dalyvauti ES standartizavimo, sertifikavimo ir kitose programose.
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Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 122
10 straipsnio 2 dalies e-b punktas (naujas)

(e-b) MVĮ konkurencingumą, kuris 
neprieštarautų tvaraus augimo ir vystymosi 
veiksmams.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, visose ES programose turėtų būti atsižvelgiama į 
tvarumo reikalavimus. Tvarumas yra vienas Lisabonos darbotvarkės tikslų.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 123
11 straipsnio įžanginė dalis

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

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

Or .de

Pagrindimas

Pasikeitus padėčiai saugumo srityje, KNP Programa turėtų papildyti Europos saugumo 
mokslinių tyrimų programą ir labiau skatinti naujoves, kurios didintų ES ir jos piliečių 
saugumą.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 124
11 straipsnio a-a punktas (naujas)

(a-a) ypač atsižvelgti į sunkumus, kuriuos, 
siekdami pasinaudoti rizikos kapitalo 
lėšomis, patiria verslininkės, jauni 
verslininkai ir verslininkai, kurie nėra kilę 
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iš Europos;

Or. sv

Pagrindimas

Verslininkės, jauni verslininkai ir asmenys, kurie nėra kilę iš Europos, dažnai patiria 
sunkumų, ieškodami galimybių pasinaudoti rizikos kapitalo lėšomis. Jei Europa siekia 
Lisabonos tikslų, kiekvienas turi turėti galimybę panaudoti savo verslumą ir kūrybiškumą.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 125
11 straipsnio a-a punktas (naujas)

(a-a) stiprinti MVĮ priklausančios 
intelektinės nuosavybės teisių turtinę vertę;

Or. en

Pagrindimas

Finansinio gyvybingumo didinimas ir naujų investicijų į MTTP skatinimas gali būti remiamas 
apsaugant investicijas per intelektinės nuosavybės teises.

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 126
11 straipsnio c punktas

(c) gerinti MVĮ finansinę aplinką. (c) gerinti MVĮ finansinę aplinką, tinkamai 
derinant visus turimus finansinius 
išteklius, tarp jų – sanglaudos politikos 
finansines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių ir visuomeninių ES lėšų poveikis turėtų papildyti ir sustiprinti vienas kitą  ir 
skatinti privačias investicijas.
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Pakeitimą pateikė Lorenzo Cesa

Pakeitimas 127
11 straipsnio c-a punktas (naujas)

(c-a) stiprinti finansinių institucijų 
gebėjimą vertinti mokslo tyrimų ir 
inovacijų projektus, kuriems finansuoti 
MVĮ prašo suteikti kreditą, kai kuriama
„technologijų vertinimo centrų“ sistema.

Or. en

Pagrindimas

Būtina įveikti MVĮ investicijų į MTTP finansavimo atotrūkį; siekiant šio tikslo, skatinti kurti 
technologijų vertinimo centrus, kurie, bendradarbiaudami su bankais ir pradinio/rizikos 
kapitalo fondais, galėtų įvertinti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus (kuriems finansuoti 
teikiama paraiška gauti kreditą).

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 128
11 straipsnio c-a punktas (naujas)

(c-a) stiprinti finansinių institucijų 
gebėjimą vertinti mokslo tyrimų ir 
inovacijų projektus, kuriems finansuoti 
MVĮ prašo suteikti kreditą, kai kuriama
„technologijų vertinimo centrų“ sistema.

Or. en

Pagrindimas

Būtina įveikti MVĮ investicijų į MTTP finansavimo atotrūkį; siekiant šio tikslo, skatinti kurti 
technologijų vertinimo centrus, kurie, bendradarbiaudami su bankais ir pradinio/rizikos 
kapitalo fondais, galėtų įvertinti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus (tuos, kuriems 
teikiama paraiška gauti kreditą).
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Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 129
12 straipsnio a punktas

(a) skatinti MVĮ padedančias paslaugas; (a) skatinti inovatyvioms ir naujovių 
potencialą turinčioms MVĮ padedančias 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 130
12 straipsnio a punktas

(a) skatinti MVĮ padedančias paslaugas; (a) skatinti MVĮ padedančias paslaugas,
pageidautina per egzistuojančius regionų
verslo paramos įstaigų tinklus;

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių jau egzistuoja regionų verslo paramos įstaigos, todėl būtų 
veiksminga panaudoti ilgametę jų patirtį.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 131
12 straipsnio b punktas

(b) skatinti priemones, kurios padeda MVĮ 
bendradarbiauti su kitomis užsienio 
įmonėmis, įskaitant MVĮ dalyvavimą 
Europos standartizacijos procese;

(b) skatinti priemones, kurios padeda ir 
skatina MVĮ bendradarbiauti su regionų, 
kur įsikūrusios MVĮ, nacionalinėmis ar 
kitomis užsienio įmonėmis, įskaitant MVĮ 
dalyvavimą Europos standartizacijos 
procese;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant proporcingo vystymosi, MVĮ bendradarbiavimas neturėtų būti nukreiptas tik į 
tarptautinį modelį, todėl svarbu pabrėžti regiono ir nacionalinio lygio bendradarbiavimą. 
MVĮ bendradarbiauti tarpusavyje gyvybiškai svarbu yra pačių MVĮ pastangos ir veikla.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 132
12 straipsnio b punktas

(b) skatinti priemones, kurios padeda MVĮ 
bendradarbiauti su kitomis užsienio 
įmonėmis, įskaitant MVĮ dalyvavimą 
Europos standartizacijos procese;

(b) skatinti priemones, kurios padeda MVĮ 
bendradarbiauti su kitomis užsienio 
įmonėmis, įskaitant MVĮ dalyvavimą 
tarptautiniame Europos standartizacijos 
procese;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 133
12 straipsnio c punktas

(c) skatinti tarptautinį verslo 
bendradarbiavimą ir sudaryti jam geresnes 
sąlygas.

(c) skatinti tarptautinį verslo 
bendradarbiavimą Europos vidaus rinkoje ir 
su verslo įmonėmis trečiosiose šalyse, 
siekiant stiprinti prekybos ir investicijų 
ryšius.

Or. de

Pagrindimas

Verslo priemonių internacionalizacija/europeizacija padeda didinti konkurencingumą.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 134
12 straipsnio c-a punktas (naujas)
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(c-a) skatinti paslaugas, skatinančias MVĮ 
bendradarbiavimą su kitais inovacijų 
proceso dalyviais.

Or. en

Pagrindimas

„Inovacijų proceso dalyviai“ – tai mokslo žinių potencialas, tarp jų universitetai, mokslo 
parkai, technologijų parkai, regiono bendradarbiavimo forumai, NVO, kapitalo fondai ir kt.  
Stiprinti MVĮ inovacijų potencialą yra ypač svarbu, palaikant glaudžius ryšius tarp MVĮ ir 
vietos ir regiono ir tarptautinės bendruomenės atstovų.

Pakeitimą pateikė Lorenzo Cesa

Pakeitimas 135
12 straipsnio c-a punktas (naujas)

(c-a) stiprinti su bendrais sunkumais ir 
iššūkiais susiduriančių regionų įmonių 
bendradarbiavimą; remti, taip pat ir 
kuriant tinklus, atitinkamų ekonomikos ir 
pramonės politikos priemonių 
koordinavimą ir vystymą.

Or. en

Pagrindimas

ES yra labai industrializuotų ir didelę reikšmę Europai turinčių regionų, kurie nors ir 
nepatiria nuosmukio, tačiau susiduria su didelėmis konkurencingumo problemomis. Dėl šios 
priežasties tokiems regionams turėtų būti apibrėžtos jų specifinius poreikius atitinkančios 
pramonės ir ekonomikos priemonės. Tam pačiam regionui priklausančių ir su panašiais 
sunkumais susiduriančių verslo įmonių bendradarbiavimas galėtų būti stiprinamas, pvz., 
kuriant vieningą geriausios patirties mainų ir sklaidos tinklą. Toks tinklas būtų viena 
priemonių, kuri padėtų ES institucijoms įvertinti jų politikos priemonių ir teisinių iniciatyvų 
pagrįstumą.
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 136
12 straipsnio c-a punktas (naujas)

(c-a) stiprinti su bendrais sunkumais ir 
iššūkiais susiduriančių regionų įmonių 
bendradarbiavimą; remti, taip pat ir 
kuriant tinklus, atitinkamų ekonomikos ir 
pramonės politikos priemonių 
koordinavimą ir vystymą.

Or. en

Pagrindimas

ES yra labai industrializuotų ir didelę reikšmę Europai turinčių regionų, kurie nors ir 
nepatiria nuosmukio, tačiau susiduria su didelėmis konkurencingumo problemomis. Dėl šios 
priežasties tokiems regionams turėtų būti apibrėžtos specifinius poreikius atitinkančios 
pramonės ir ekonomikos priemonės. Tam pačiam regionui priklausančių ir su panašiais 
sunkumais susiduriančių verslo įmonių bendradarbiavimas galėtų būti stiprinamas, pvz., 
kuriant vieningą geriausios patirties mainų ir sklaidos tinklą. Toks tinklas būtų viena 
priemonių, kuri padėtų ES institucijoms įvertinti jų politikos priemonių ir teisinių iniciatyvų 
pagrįstumą.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 137
13 straipsnio antraštė

Inovacijos įmonėse, įskaitant ekologines 
inovacijas

Inovacijos

Or. en

Pagrindimas

Geriau atitinka pakeistą 10 straipsnį.
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Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 138
13 straipsnio antraštė

Inovacijos įmonėse, įskaitant ekologines 
inovacijas

Inovacijos įmonėse, įskaitant ekologines 
inovacijas ir ES saugumo didinimo

inovacijas 

Or. de

Pagrindimas

Pasikeitus padėčiai saugumo srityje, KNP turėtų papildyti Europos saugumo mokslinių 
tyrimų programą ir labiau skatinti naujoves, kurios didintų ES ir jos piliečių saugumą.

Pakeitimą pateikė Jan Christian Ehler

Pakeitimas 139
13 straipsnio įžanginė dalis

Veikla, susijusi su naujovėmis, įskaitant 
ekologines inovacijas, gali būti tokia:

Veikla, susijusi su naujovėmis, įskaitant
ekologines inovacijas ir ES saugumo
didinimo naujoves, gali būti tokia:

Or. de

Pagrindimas

Pasikeitus padėčiai saugumo srityje, KNP turėtų papildyti Europos saugumo mokslinių 
tyrimų programą ir labiau skatinti naujoves, kurios didintų ES ir jos piliečių saugumą.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 140
13 straipsnio a punktas

(a) skatinti konkrečių sektorių naujoves, 
grupes, naujovių tinklus, viešojo ir privataus 
sektorių inovacines partnerystes ir 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis bei 
naudojimąsi naujovių valdymu;

(a) skatinti tiek techninės, tiek netechninės 
produkcijos naujoves, netechnologines 
naujoves (tarp jų procesų naujoves, 
organizacines ir institucines naujoves), 
konkrečių sektorių naujoves, grupes, 
naujovių tinklus, viešojo ir privataus 
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sektorių inovacines partnerystes ir 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis bei 
naudojimąsi naujovių valdymu;

Or. en

Pagrindimas

Oslo vadove (EBPO/Eurostatas, 2005 m. lapkričio mėn.) pateiktos EBPO/ES duomenų apie 
naujoves rinkimo ir analizės rekomendacijos. Neseniai vadovas buvo peržiūrėtas ir 2005 m. 
lapkričio mėn. pateikta trečioji jo redakcija. Taisyklėse yra pateikiamas patikslintas naujovių 
sąvokos apibrėžimas. Naujovių apibrėžimas KNP turėtų atitikti naujausius sąvokos 
apibrėžimus, todėl akivaizdu, kad reikėtų atsižvelgti į Oslo vadove pateikiamą naujovių 
sąvokos apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 141
13 straipsnio a punktas

(a) skatinti konkrečių sektorių naujoves, 
grupes, naujovių tinklus, viešojo ir privataus 
sektorių inovacines partnerystes ir 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis bei 
naudojimąsi naujovių valdymu;

(a) skatinti konkrečių sektorių, procesų, 
rinkodaros ir organizacines naujoves, taip 
pat grupes, naujovių tinklus, viešojo ir 
privataus sektorių inovacines partnerystes ir 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis bei 
naudojimąsi naujovių valdymu;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis standartiniais naujovių apibrėžimais, ši sąvoka apima tiek produkcijos, tiek 
procesų naujoves. Toks išplėstinis galimų veiksmų apibrėžimas atitinka KNP pasiūlymo 
aiškinamąjį memorandumą, kur „naujovės“ apibūdinamos kaip „verslo procesas, susijęs su 
rinkos galimybių panaudojimu, kuriant naujus produktus, paslaugas ir vykdant verslo 
procesus“, ir naujausią Oslo naujovių taisyklių redakciją, kurioje atskirai pateiktos 
„produkto“, „proceso“, „rinkodaros“ ir „organizacinės“ naujovės.
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Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 142
13 straipsnio a punktas

(a) skatinti konkrečių sektorių naujoves, 
grupes, naujovių tinklus, viešojo ir privataus 
sektorių inovacines partnerystes ir 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis bei 
naudojimąsi naujovių valdymu;

(a) skatinti konkrečių sektorių organizacines 
ir technologines ir netechnologines 
produkcijos naujoves, grupes, naujovių 
tinklus, viešojo ir privataus sektorių 
inovacines partnerystes ir bendradarbiavimą 
su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis bei naudojimąsi naujovių 
valdymu;

Or. it

Pagrindimas

Organizacinės ir netechnologinės produkcijos naujovės yra tiek pat svarbios, kiek ir 
technologinės naujovės, ir prisideda prie MVĮ augimo ir konkurencingumo stiprinimo.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 143
13 straipsnio a punktas

(a) skatinti konkrečių sektorių naujoves, 
grupes, naujovių tinklus, viešojo ir privataus 
sektorių inovacines partnerystes ir 
bendradarbiavimą su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis bei 
naudojimąsi naujovių valdymu;

(a) skatinti konkrečių sektorių organizacines 
ir technologines ir netechnologines 
produkcijos naujoves, grupes, naujovių 
tinklus, viešojo ir privataus sektorių 
inovacines partnerystes ir bendradarbiavimą 
su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis bei naudojimąsi naujovių 
valdymu;

Or. it

Pagrindimas

Svarbu suprasti, kad naujovių pridėtinė vertė gali būti nebūtinai technologinė, bet ir 
organizacinė, susijusi su tam tikrais procesais arba kt.
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Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 144
13 straipsnio a-a punktas (naujas)

(a-a) padėti prisitaikyti prie technologinės 
plėtros mažoms įmonėms, tarp jų 
mikroįmonėms ir smulkiosioms įmonėms,
ir skatinti netechnines naujoves, siekiant 
modernizavimo, konkurencingumą
padidėjimo ir darbo vietų gausėjimo, ypač 
gamybos, aplinkos apsaugos ir įmonių 
valdymo, rinkodaros ir ryšių srityse;

Or. fr

Pagrindimas

Mažosios įmonės, ypač tos, kurios dalyvauja pirminėje ir antrinėje produktų ir paslaugų 
gamyboje, kurdamos tolesnę pridedamąją vertę, didina augimo potencialą ir konkurencinį 
pranašumą, novatoriškai įsisavindamos egzistuojančias technologijas ir/arba 
modernizuodamos savo darbo metodus (darbo organizavimas, rinkodara, personalo 
valdymas, mokymas, ryšiai ir kt.).

Todėl būtina taikyti platesnį požiūrį į naujoves, siekiant atsižvelgti į jų specifinius poreikius.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 145
13 straipsnio b punktas

(b) remti nacionalines ir regionines verslo
inovacijų programas;

(b) remti nacionalines ir regionines tiek 
technologinių, tiek netechnologinių 
inovacijų programas, taip pat procesų 
naujoves, įmonių organizacines ir 
institucines naujoves;

Or. en

Pagrindimas

Atitinka Oslo vadovo naujovių apibrėžimą.

Oslo vadove yra pateiktos EBPO/ES duomenų apie naujoves rinkimo ir analizės
rekomendacijos. Neseniai vadovas buvo peržiūrėtas ir 2005 m. lapkričio mėn. pateikta 
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trečioji jo redakcija. Vadove pateikiamas patikslintas naujovių sąvokos apibrėžimas. 
Naujovių apibrėžimas KNP turėtų atitikti naujausius sąvokos apibrėžimus, todėl akivaizdu, 
kad reikėtų atsižvelgti į Oslo vadove pateikiamą naujovių sąvokos apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 146
13 straipsnio b punktas

(b) remti nacionalines ir regionines verslo
inovacijų programas;

(b) remti nacionalines ir regionines įmonių 
technologinių ir netechnologinių inovacijų 
programas ir verslo procesų naujoves;

Or. en

Pagrindimas

Naujovių sąvoka apima ne tik technologines, bet MVĮ augimui ypač reikšmingas 
netechnologines naujoves. Toks išplėstinis galimų veiksmų apibrėžimas atitinka KNP 
pasiūlymo aiškinamąjį memorandumą, kur „naujovės“ apibūdinamos kaip „verslo procesas, 
susijęs su rinkos galimybių panaudojimu kuriant naujus produktus, paslaugas ir vykdant 
verslo procesus“, ir naujausią Oslo naujovių taisyklių redakciją, kurioje atskirai pateiktos 
„produkto“, „proceso“, „rinkodaros“ ir „organizacinės“ naujovės.

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 147
13 straipsnio b punktas

(b) remti nacionalines ir regionines verslo 
inovacijų programas;

(b) remti nacionalines ir regionines 
technologinių, netechnologinių ir su tam 
tikrais procesais susijusių verslo inovacijų 
programas;

Or. it

Pagrindimas

Organizacinės ir netechnologinės produkcijos naujovės yra tiek pat svarbios, kiek ir 
technologinės naujovės, ir prisideda prie MVĮ augimo ir konkurencingumo skatinimo.
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 148
13 straipsnio b punktas

(b) remti nacionalines ir regionines verslo 
inovacijų programas;

(b) remti nacionalines ir regionines 
technologinių, netechnologinių ir su 
procesais susijusių verslo inovacijų 
programas;

Or. it

Pagrindimas

Svarbu suprasti, kad naujovių pridėtinė vertė gali būti nebūtinai technologinė, bet ir 
organizacinė, susijusi su tam tikrais procesais arba kt.

Pakeitimą pateikė Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 149
13 straipsnio c punktas

(c) remti novatoriškų technologijų diegimą; c) remti novatoriškų technologijų diegimą,
teikiant paramą praktiškai taikyti 
technologines naujoves specifiniams MVĮ 
poreikiams;

Or. it

Pagrindimas

Gana dažnai neįmanoma tiesiogiai ir paprastai taikyti technologines naujoves skirtingomis 
įmonių sąlygomis, nes tai reikalauja techninių tyrimų ir pereinamojo etapo, kuris įmonėms 
dažnai labai brangiai kainuoja. Todėl šiame etape įmonėms yra svarbu suteikti finansinę 
paramą.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 150
13 straipsnio c punktas

(c) remti novatoriškų technologijų diegimą; (c) remti novatoriškų technologijų diegimą 
ir jų nuosavybės teisių apsaugą;
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Or. en

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisės yra priemonė apsaugoti sparčiai augančiose įmonėse 
sukuriamas inovacijas. Turėtų būti remiamas naudojimasis šiomis teisėmis ir jų skatinimas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 151
13 straipsnio c-a punktas (naujas)

(c-a) teikti lengvatas, skatinant MVĮ 
siūlomų novatoriškų produktų ir paslaugų 
paklausą;

Or. en

Pagrindimas

Vienas tiksliausių MVĮ inovatyvumo rodiklių yra gebėjimas parduoti inovatyvius produktus ir 
paslaugas didesniems klientams, nes MVĮ sugeba itin lanksčiai reaguoti į savo klientų 
poreikius. Todėl Europos MVĮ plėtra labai priklauso nuo galimybių išlaikyti jų produktų ir 
paslaugų paklausą.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 152
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 bei intelektinės ir 
pramoninės nuosavybės rėmimo ir valdymo 
paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisės yra priemonė apsaugoti sparčiai augančiose įmonėse 
sukuriamas inovacijas. Turėtų būti remiamas naudojimasis šiomis teisėmis ir jų skatinimas.
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Pakeitimą pateikė Etelka Barsi-Pataky

Pakeitimas 153
13 straipsnio e punktas

(e) tyrinėti naujas inovacinių paslaugų rūšis; (e) tyrinėti naujas inovacinių paslaugų rūšis 
(pvz., GPSS navigacinės palydovinės 
sistemos projektas Galileo, kur MVĮ 
keliuose sektoriuose galėtų teikti naujas 
paslaugas);

Or. en

Pagrindimas

Galileo – nauja Europos infrastruktūra, todėl ši programa Europai yra strategiškai svarbi. 
Galileo programa visiškai atitinka Lisabonos strategijos tikslus kurti daugiau darbo vietų ir 
didinti Europos technologinį konkurencingumą. KNP numato Bendrijos paramos lėšomis 
skatinti MVĮ dalyvavimą kuriant naujoves, prisidedant prie GPSS palydovinės navigacijos 
sistemos praktinio panaudojimo ir paslaugų plėtros.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 154
13 straipsnio e punktas

(e) tyrinėti naujas inovacinių paslaugų rūšis; (e) kurti ir tyrinėti naujas inovacinių 
paslaugų rūšis;

Or. en

Pagrindimas

Įmonių dalyvavimas MTTP veikloje prisideda prie Europos konkurencingumo didinimo, todėl 
dalyvavimas šiame procese turi būti platesnis.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 155
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

(1a) Naujovės, suprantamos plačiąja 
prasme, apima ne tik gamybos procesą, bet 
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ir įmonių ir aplinkos valdymą, rinkodarą ir 
ryšius, kurie prisideda prie įmonės 
modernizavimo. Naujovės gali taip pat 
apimti egzistuojančių technologijų taikymą 
mažųjų įmonių poreikiams;

Or. fr

Pagrindimas

Šis apibrėžimas atspindi mažųjų įmonių realybę ir leidžia atsižvelgti į specifinius tokių įmonių 
poreikius bei įtraukti juos į Pagrindų programą. Mažosios ir mikroįmonės, naudodamos savo 
darbe technologijas arba novatoriškus produktus, dažnai susiduria su sunkumais. Naujovės 
turi būti suprantamos kaip šių technologijų pritaikymas specifiniams mažos bendrovės 
poreikiams (aplinkos standartų taikymas yra vienas, tačiau ne vienintelis pavyzdys).

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 156
13 a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Ekologinės inovacijos

1. Ekologinės inovacijos yra svarbi 
Pagrindų programos dalis, todėl joms tenka 
svarbus vaidmuo, įgyvendinant Pagrindų 
programą.
2. Ekologinės inovacijos – tai bet kokios 
formos naujovės, rodančios reikšmingą 
pažangą tvaraus vystymosi linkme, 
mažinant neigiamą poveikį aplinkai ar 
siekiant veiksmingesnio ir atsakingesnio 
išteklių, tarp jų energijos išteklių, 
naudojimo.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinės inovacijos yra pažangi sąvoka: KNP programa turėtų reaguoti į pokyčius.
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Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 157
13 a straipsnis (naujas)

13a straipsnis
Ekologinės inovacijos

Ekologinių inovacijų priemonės gali būti:
(a) galimybė gauti finansavimą 
ekologinėms inovacijoms, kaip tai 
numatyta 11 straipsnyje;
(b) puoselėti ekologinių inovacijų tinklus ir 
grupes, visuomeninio ir privataus 
sektoriaus partnerystę ekologinių inovacijų 
ir verslo paslaugų srityje, skatinant 
ekologines inovacijas;
(c) remti aplinkos apsaugos technologijų ir 
ekologinių inovacijų priemonių įtraukimą;
(d) remti tarptautinio mokslo ir 
technologijų perdavimo ir intelektinės ir 
pramoninės nuosavybės apsaugos teisių 
valdymo paslaugas;
(e) skatinti savanoriškumu pagrįstą požiūrį 
į ekologines inovacijas tokiose srityse, kaip 
aplinkos apsaugos valdymas ir produkcijos 
dizainas.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, ką iš tikrųjų apima ekologinės inovacijos.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 158
14 straipsnio a punktas

(a) skatinti verslią mąstyseną, įgūdžius ir 
kultūrą, subalansuoti verslo riziką ir atlygį, 

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

Or. sv

Pagrindimas

Turėtų būti skatinamos ir verslininkės. Jei Europa siekia įgyvendinti Lisabonos tikslus, 
kiekvienas turi turėti galimybę plėtoti savo verslumą ir kūrybiškumą.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 159
14 straipsnio a punktas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Verslios mąstysenos savaime nepakanka konkurencingumui, naujovėms arba įmonių kūrimui
ir perėmimui/perdavimui skatinti. Būtina skatinti, ypač jaunimo, verslią mąstyseną ir skatinti 
juos rinktis profesijas ir specialybes, reikalaujančias techninio išsilavinimo, kurį jaunimas, jų 
tėvai ir informavimo priemonės dažnai nepakankamai vertina.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 160
14 straipsnio a-a punktas (naujas)

(a-a) skatinti magistrų ir daktarų mokslo 
laipsnį turinčius mokslininkus aktyviai 
dalyvauti inovacijų veikloje ir
bendradarbiauti su MVĮ;

Or. en

Pagrindimas

Naujovių mokslinis potencialas turi apimti visus mokslo darbuotojus, tarp jų ir jaunimą, nes
informacijos amžiuje būtinas ankstyvas įsitraukimas į visą gyvenimą trunkantį mokymo 
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procesą, ypač inovacijų srityje. MVĮ ypač vertingi magistrų ir daktarų mokslo laipsnį turintys 
darbuotojai. MVĮ gali vaidinti didelį vaidmenį įtraukiant mokslo bendruomenę į praktinį 
inovacijų mokymą.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 161
14 straipsnio b punktas

(b) skatinti naujovėms, įmonių plėtrai ir 
augimui palankią verslo aplinką;

(b) skatinti naujovėms, įmonių plėtrai ir 
augimui palankią verslo aplinką tvarios 
plėtros pagrindu;

Or. en

Pagrindimas

Vienas pagrindinių išlaidų mažinimo veiksnių siekiant tvarumo yra kuo anksčiau įvertinti 
tvarumo klausimus, priimant verslo sprendimus.

.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 162
14 straipsnio b-a punktas (naujas)

(b-a) skatinti Europos MVĮ darbuotojų 
mainus tarp įvairių Europos institutų ir 
tinklų ir jų mobilumą, skatinant mokslo 
žinių sklaidą ir geriausios patirties mainus;

Or. es

Pagrindimas

Egzistuoja dialogo poreikis tarp išradėjų ir mokslininkų iš vienos pusės, ir verslo vadovų ir 
vadybininkų iš kitos. Šiuo požiūriu yra itin svarbu investuoti į mokymo ir mainų programas,
siekiant suderinti verslininkystės dvasią ir novatoriškus gebėjimus, kurie yra du pagrindiniai 
Lisabonos strategijos ramsčiai.
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 163
14 straipsnio c-a punktas (naujas)

(c-a) skatinti ir remti verslumo dvasios 
Bendrijoje stiprinimą.

Or. en

Pagrindimas

Europa turėtų stengtis pašalinti pagrindines nepatenkinamos padėties verslininkystėje 
priežastis. Parama verslininkystei turėtų būti vienas pagrindinių Europos prioritetų.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 164
14 straipsnio c-a punktas (naujas)

(c-a) skatinti įmonių, ypač mažųjų ir 
smulkiųjų, kūrimą, perdavimą ir perėmimą.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos vertinimu, du trečdaliai Europos įmonių per artimiausius dešimt metų bus 
perkeltos, per metus vidutiniškai tai sudaro beveik 610 000 įmonių, o tai turės įtakos 2,4 
milijono darbų vietų. Tai yra istorinis iššūkis Europos Sąjungai, kurio įtaka labiausiai būtų 
jaučiama MVĮ.

Dėl to įmonių kūrimas, perėmimas ir perdavimas turi tapti vienu prioritetinių veiksmų,
skatinant verslumo dvasią ir verslią mąstyseną.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 165
15 straipsnio b punktas

(b) padėti formuojant ir skatinant su 
pramonės ir paslaugų sektoriais susijusias 
konkurencijos strategijas;

(b) padėti formuojant ir skatinant su 
pramonės ir paslaugų sektoriais susijusias 
konkurencijos strategijas, tarp jų –



PE 367.642v01-00 58/104 AM\593717LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

mechanizmus mažinti biurokratiją;

Or. en

Pagrindimas

Biurokratija yra viena pagrindinių kliūčių verslininkystei ir naujovėms, ypač MVĮ, todėl su ja
turėtų būti sistemingai ir veiksmingai kovojama visoje ES.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 166
15 straipsnio c punktas

(c) remti nacionalinių ir regionų 
administracijų abipusį keitimąsi patirtimi.

c) remti nacionalinių, regionų ir vietos
administracijų abipusį keitimąsi patirtimi.

Or. es

Pagrindimas

Kaip jau buvo minėta, nereikėtų pamiršti vietos valdžios institucijų.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 167
15 a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Mažųjų įmonių dalyvavimas 

standartizacijos procese
Mažųjų ir smulkiųjų įmonių dalyvavimas 
prekių ir paslaugų standartizacijos, 
kokybės kontrolės ir saugumo politikos 
procesuose apima šiuos veiksmus:
a) remti ir skatinti mažosioms įmonėms
atstovaujančių organizacijų dalyvavimą 
Europos ir tarptautinės standartizacijos 
iniciatyvose, tarp jų – vartotojų teisių 
apsaugos srityje;
b) skatinti specialistų mokymą 
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organizacijose, atstovaujančiose mažosioms
ir smulkiosioms įmonėms standartizacijos 
ir kokybės kontrolės srityje;
c) teikti atsakingų profesionalių agentūrų 
informacijos ir konsultavimo paslaugas;
d) rengti aiškinamąją dokumentaciją, kuri 
analizuotų ir supaprastintų standartus 
kartu su rekomendacijomis jų naudojimo ir 
geriausios patirties klausimais;
e) remti standartų (tarp jų ir aplinkos 
apsaugos standartų) įgyvendinimą 
mažosiose ir smulkiosiose įmonėse.

Or. fr

Pagrindimas

Standartizacijos procesas yra būtinas skatinant naujoves ir konkurencingumą mažosiose ir 
smulkiosiose įmonėse. Šiuo požiūriu standartizacijos politika turi būti pritaikyta prie jų 
specifinių poreikių, reikalaujančių paramos jai įgyvendinti Bendrijos lygiu, ypač mokymo 
informacijos ir vertinimų srityje.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 168
15 a straipsnis (naujas)

15a straipsnis 
Mažųjų įmonių dalyvavimas 

standartizacijos procese
Mažųjų ir smulkiųjų įmonių dalyvavimas 
prekių ir paslaugų standartizacijos, 
kokybės kontrolės ir saugumo politikos 
procesuose apima šiuos veiksmus:
a) remti ir skatinti mažosioms įmonėms
atstovaujančių organizacijų dalyvavimą 
Europos ir tarptautinės standartizacijos 
iniciatyvose, tarp jų – vartotojų teisių 
apsaugos srityje;
b) skatinti specialistų mokymą 
organizacijose, atstovaujančiose mažosioms
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ir smulkiosioms įmonėms standartizacijos 
ir kokybės kontrolės srityje;
c) teikti kompetentingų profesionalių 
agentūrų informavimo ir konsultavimo 
paslaugas;
d) rengti aiškinamąją dokumentaciją, kuri 
analizuotų ir supaprastintų standartus 
kartu su rekomendacijomis jų naudojimo ir 
geriausios patirties klausimais;
e) remti standartų (tarp jų ir aplinkos 
apsaugos standartų) įgyvendinimą 
mažosiose ir smulkiosiose įmonėse.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 169
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 
diegimas ir technologijų perdavimas.

1. Bendrijos finansinėmis priemonėmis, 
pageidautina regionų ir vietos lygiu, 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti socialinę ir ekonominę mažiau išvystytų regionų plėtrą, programą
įgyvendinti turėtų vietos ir regiono subjektai.



AM\593717LT.doc 61/104 PE 367.642v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 170
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 investicijos į tokią veiklą kaip, 
pavyzdžiui, technologijų plėtra, naujovių
diegimas ir technologijų perdavimas.

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 investicijos į tokią veiklą kaip, 
pavyzdžiui, technologijų plėtra, naujovių 
diegimas, technologijų perdavimas ir 
netechnologinės naujovės (pvz., procesų 
naujovės, organizacinės ir institucinės 
naujovės).

Or. en

Pagrindimas

Atitinka Oslo vadovo naujovių apibrėžimą.

Oslo vadove pateikiamos EBPO/ES duomenų apie naujoves rinkimo ir analizės
rekomendacijos. Neseniai vadovas buvo peržiūrėtas ir 2005 m. lapkričio mėn. pateikta 
trečioji jo redakcija. Vadove pateikiamas patikslintas naujovių sąvokos apibrėžimas. 
Naujovių apibrėžimas KNP turėtų atitikti naujausius sąvokos apibrėžimus, todėl akivaizdu, 
kad reikėtų atsižvelgti į Oslo vadove pateikiamą naujovių sąvokos apibrėžimą.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 171
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 
diegimas ir technologijų perdavimas.

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 ir 
tarptautinis jų veiklos pobūdis.
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Or. es

Pagrindimas

Atsiranda poreikis finansuoti Europos įmonių tarptautinę plėtrą šiuo esminio lūžio momentu, 
kai pramonės perkėlimas tampa aktualus daugelyje Europos valstybių ir pramonės sektorių.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 172
17 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) padeda įkurti ir finansuoti MVĮ bei 
sumažinti rinkos atotrūkį tarp nuosavo ir 
rizikos kapitalo, dėl kurio MVĮ negali 
išnaudoti viso savo augimo potencialo;

(a) padeda įkurti ir finansuoti MVĮ bei 
sumažinti rinkos atotrūkį tarp nuosavo ir 
rizikos kapitalo, dėl kurio MVĮ negali 
išnaudoti viso savo augimo potencialo, 
kuriant Europos rizikos kapitalo rinką;

Or. en

Pagrindimas

Vienas pagrindinių sunkumų, su kuriais šiandien susiduria galimi investuotojai į augimo 
potencialą turinčias MVĮ, yra rizikos kapitalo rinkos susiskaidymas. Siekiant mažinti 
inovatyvių MVĮ finansavimo atotrūkį, svarbu šalinti reguliavimo ir viešumo kliūtis, su 
kuriomis susiduria potencialūs tarptautinių rizikos kapitalo fondų investuotojai. GIF 
mechanizmas gali prisidėti laipsniškai kuriant tikrą europinę rizikos kapitalo rinką.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 173
17 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipa

2. GIF sudaro dvi dalys: 2. GIF sudaro dvi dalys:
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, 

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, 
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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.

kurie savo ruožtu teikia kapitalą MVĮ. 
Investicijos taip pat kreipiamos į 
specializuotus fondus, kurių lėšos skirtos 
MVĮ finansuoti antrąjį ir trečiąjį kartą, jei 
įmonės negali pasinaudoti rizikos kapitalo 
fondais. Pagal GIF1 taip pat galima bendrai 
su kitais investuotojais investuoti į verslo 
finansinių rėmėjų skatinamus fondus ir 
investicijų priemones.

Antroji dalis, vadinama GIF2, apima plėtros 
etapo investicijas. Pagal GIF2 investuojama 
į specializuotus rizikos kapitalo fondus, 
kurie savo ruožtu teikia pusiau nuosavą arba 
nuosavą kapitalą novatoriškoms MVĮ, 
plėtros etape turinčioms didelį augimo 
potencialą. Pagal GIF2 investicijos neturėtų 
būti teikiamos akcijų išpirkimo kapitalui ir 
kapitalui gamybos priemonėms pakeisti.

Antroji dalis, vadinama GIF2, apima plėtros 
etapo investicijas. Pagal GIF2 investuojama 
į specializuotus rizikos kapitalo fondus, 
kurie savo ruožtu teikia pusiau nuosavą arba 
nuosavą kapitalą novatoriškoms MVĮ, 
plėtros etape turinčioms didelį augimo 
potencialą. Pagal GIF2 investicijos turėtų 
būti teikiamos tiek akcijų išpirkimo
kapitalui, tiek kapitalui gamybos 
priemonėms pakeisti.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis didelį potencialą turinčių novatoriškų MVĮ susiduria su sunkumais ankstyvajame 
etape dėl rizikos kapitalo lėšų trūkumo. Svarbu, kad finansavimo grandinė nebūtų pažeista, 
todėl mes privalome remti specializuotus fondus, kurie bendrai finansuoja jau finansuojamus 
verslo projektus (finansavimas antrąjį arba trečiąjį kartą).
MVĮ perdavimas naujam savininkui dažnai sutampa su naujomis investicijomis ir naujovėmis, 
tačiau dažnai jis neįvyksta dėl kapitalo trūkumo MVĮ plėtros etape. Todėl pagal GIF2 turėtų 
būti remiamos tiek akcijų išpirkimo kapitalo investicijos, tiek kapitalo investicijos gamybos 
priemonėms pakeisti.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 174
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Antroji dalis, vadinama GIF2, apima plėtros 
etapo investicijas. Pagal GIF2 investuojama 
į specializuotus rizikos kapitalo fondus, 
kurie savo ruožtu teikia pusiau nuosavą arba 
nuosavą kapitalą novatoriškoms MVĮ, 
plėtros etape turinčioms didelį augimo 

Antroji dalis, vadinama GIF2, apima plėtros 
etapo investicijas. Pagal GIF2 investuojama 
į specializuotus rizikos kapitalo fondus, 
kurie savo ruožtu teikia pusiau nuosavą arba 
nuosavą kapitalą novatoriškoms MVĮ, 
plėtros etape turinčioms didelį augimo 
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potencialą. Pagal GIF2 investicijos neturėtų 
būti teikiamos akcijų išpirkimo kapitalui ir 
kapitalui gamybos priemonėms pakeisti.

potencialą. Pagal GIF2 investicijos neturėtų 
būti teikiamos akcijų išpirkimo kapitalui ir 
kapitalui gamybos priemonėms pakeisti.

Investicijos pagal GIF priemonę yra 
kreipiamos į fondus, kurie rodo
bendradarbiavimo su novatoriškomis MVĮ, 
naujovių ir mokslo tyrimų grupėmis (pvz., 
mokslo arba technologijų parkais ir kitais 
naujovių proceso dalyviais) patirtį ir 
kokybę

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visais požiūriais kokybišką programos valdymą, turi būti užtikrintas 
visapusiškas kokybės priemonių įgyvendinimas.
Kadangi GIF priemonę vykdo EIF, siekiant užtikrinti, kad finansiniai tarpininkai būtų 
daugiau negu tik patarėjai ir tarpininkai, kurie nėra naujovių proceso ir aplinkos dalis, iš 
esmės svarbu, kad rizikos kapitalo fondai, finansiniai rėmėjai ir kt. gerai suprastų ir palaikytų 
glaudžius ryšius su novatoriškomis MVĮ, naujovių ir MTTP grupėmis ir kt. Glaudus 
bendradarbiavimas su MVĮ leidžia didinti KNP numatytų lėšų panaudojimo veiksmingumą.

Pakeitimą pateikė Ján Hudacký

Pakeitimas 175
17 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Pagal GIF priemonę prireikus galima 
investuoti į tarpininkus, bendradarbiaujant 
su nacionalinėmis schemomis, skirtomis 
plėtoti į smulkųjį verslą investuojančias 
bendroves.

Pagal GIF priemonę prireikus galima 
investuoti į tarpininkus, pageidautina 
regionų lygiu, bendradarbiaujant su 
nacionalinėmis schemomis, skirtomis plėtoti 
į smulkųjį verslą investuojančias bendroves.

Or. en

Pagrindimas

Regionų tarpininkai gali geriau įvertinti naujovių potencialą ir vietos verslo galimybes, 
lanksčiau reaguoti į jo poreikius ir keisti regionų verslo aplinką.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 176
18 straipsnio 2 dalies a punktas

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 verslo plėtrą į 
kitas valstybes, nes manoma, kad šios srities 
investicijų rizika yra didesnė ir MVĮ stokoja 
lėšų užstatui;

Or. de

Pagrindimas

MVĮ patiria sunkumų gauti finansavimą, plėsti savo veiklą į kaimynines valstybes, nes 
finansinės institucijos jų riziką mano esant padidintą, arba joms trūksta informacijos apie 
regionus, kur bus investuojama.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 177
18 straipsnio 2 dalies 4 dalis

Ketvirtąja dalimi – (d) MVĮ skolų 
finansavimo portfelio pavertimu 
investicijomis – numatoma atitinkamai 
susitarus su tikslinėmis įstaigomis dėl 
rizikos pasidalinimo sutelkti papildomą MVĮ 
skolų finansavimą. Tokie sandoriai bus 
remiami su sąlyga, kad juos teikiančios 
įstaigos didelę iš sutelkto kapitalo gaunamo 
likvidumo dalį per priimtiną laikotarpį skirs 
naujoms MVĮ paskoloms.

Ketvirtąja dalimi – (d) MVĮ skolų 
finansavimo portfelio pavertimu 
investicijomis – numatoma atitinkamai 
susitarus su tikslinėmis įstaigomis dėl 
rizikos pasidalinimo sutelkti papildomą MVĮ 
skolų finansavimą. Tokie sandoriai bus 
remiami su sąlyga, kad juos teikiančios 
įstaigos didelę iš sutelkto kapitalo gaunamo 
likvidumo dalį per priimtiną laikotarpį skirs 
naujoms MVĮ paskoloms.

SMEG priemonės gali būti skirtos bankams 
ir finansiniams tarpininkams, kurie rodo
bendradarbiavimo su novatoriškomis MVĮ, 
naujovių ir mokslo tyrimų grupėmis, tarp 
jų – mokslo ir technologijų parkais ir kitais 
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inovacijų proceso dalyviais, reikiamą patirtį 
ir kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visais požiūriais kokybišką programos valdymą, turi būti užtikrintas 
kokybės priemonių įgyvendinimas.
Kadangi GIF priemonę vykdo EIF, siekiant užtikrinti, kad finansiniai tarpininkai būtų 
daugiau negu tik patarėjai ir tarpininkai, kurie nėra naujovių procesų ir aplinkos dalis, iš 
esmės svarbu, kad rizikos kapitalo fondai, finansiniai rėmėjai ir kt. gerai suprastų ir palaikytų 
glaudžius ryšius su novatoriškomis MVĮ, naujovių ir MTTP grupėmis ir kt. Glaudus 
bendradarbiavimas su MVĮ leidžia didinti KNP numatytų lėšų panaudojimo veiksmingumą.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 178
19 straipsnio 1 dalies b-a punktas (naujas)

(b-a) tobulinti rizikos kapitalo fondų, 
bankų ir finansinių tarpininkų 
kompetenciją, bendradarbiaujant su
novatoriškomis MVĮ, naujovių ir mokslo 
tyrimų grupėmis, tarp jų – mokslo ir 
technologijų parkais ir kitais inovacijų 
proceso dalyviais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visoms MVĮ vienodas galimybes pasinaudoti GIF ir SMEG priemonėmis, 
CBS veiksmai privalo atsižvelgti į rizikos kapitalo, bankų ir finansinių tarpininkų 
bendradarbiavimo su novatoriškomis MVĮ, naujovių ir MTTP grupėmis ir kitais „naujovių 
proceso dalyviais“ kompetenciją, skiriant pakankamai dėmesio GIF ir SMEG finansinių 
tarpininkų svarbai ir patirčiai. Tai apima poreikį papildomai remti kai kuriose valstybėse 
narėse esančias finansinių tarpininkų mokymo ir konsultavimo tarnybas.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 179
19 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa
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Partnerystės priemonė papildo tarptautinių 
finansų įstaigų bankams partneriams arba 
dalyvauti galinčių šalių finansų įstaigoms 
teikiamas kredito linijas arba rizikos 
pasidalinimą. Didelė priemonės dalis 
skiriama tobulinti bankų gebėjimams 
ekologinių inovacijų praMVĮ reikšmingų 
projektų komerciniam gyvybingumui 
įvertinti.

Partnerystės priemonė papildo tarptautinių 
finansų įstaigų bankams partneriams arba 
dalyvauti galinčių šalių finansų įstaigoms 
teikiamas kredito linijas arba rizikos 
pasidalinimą. Didelė priemonės dalis 
skiriama tobulinti bankų gebėjimams 
ekologinių inovacijų praMVĮ reikšmingų 
projektų komerciniam gyvybingumui 
įvertinti.

Siekiant užtikrinti MVĮ vienodas galimybes 
pasinaudoti GIF ir MVĮG priemonėmis, 
CBS veiksmai numato rizikos kapitalo 
fondų, bankų ir finansinių tarpininkų 
kompetencijos tobulinimą 
bendradarbiaujant su novatoriškomis MVĮ, 
naujovių ir mokslo tyrimų grupėmis, tarp 
jų – mokslo ir technologijų parkais ir kitais 
inovacijų proceso dalyviais. To siekiant 
steigiama konsultavimo ir mokymo 
tarnyba.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visoms MVĮ vienodas galimybes pasinaudoti GIF ir SMEG priemonėmis, 
CBS veiksmai privalo atsižvelgti į rizikos kapitalo, bankų ir finansinių tarpininkų 
bendradarbiavimo su novatoriškomis MVĮ, naujovių ir MTTP grupėmis ir kitais „naujovių 
proceso dalyviais“ kompetenciją, skiriant pakankamai dėmesio GIF ir SMEG finansinių 
tarpininkų svarbai ir patirčiai. Tai apima poreikį papildomai remti kai kuriose valstybėse 
narėse esančias finansinių tarpininkų mokymo ir konsultavimo tarnybas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 180
20 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai

(a) informacijos, grįžtamojo ryšio ir verslo 
bendradarbiavimo paslaugas;

(a) informacijos, grįžtamojo ryšio ir verslo 
bendradarbiavimo paslaugas (pvz., Europos 
informacijos centrai (EIC);

(b) inovacijų, technologijų ir žinių 
perdavimo paslaugas;

(b) inovacijų, technologijų ir žinių 
perdavimo paslaugas (pvz., inovacijų centrai 
(IC);
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(c) paslaugas, skatinančias MVĮ dalyvauti 
Bendrijos Mokslinių tyrimų ir plėtros 
pagrindų programoje.

(c) paslaugas, skatinančias MVĮ dalyvauti 
Bendrijos Mokslinių tyrimų ir plėtros 
pagrindų programoje (pvz., informacijos 
teikimo vietos).

Or. en

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 181
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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

2. Panaudojant specialistų rinkos žinias, 
kurias sukaupė jau egzistuojantys Europos 
verslo paramos tinklai, Europos 
informacinių centrai (IRC), inovacijų 
centrai (IC), verslo konsultacinių tarnybų 
prašoma glaudžiai bendradarbiauti 
tarpusavyje teikiant paslaugas verslui, ypač 
MVĮ, kaip tai yra numatyta 1 dalyje. 
Finansinė parama gali būti teikiama tinklo
partneriams, ypač siekiant teikti:

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti panaudojama jau egzistuojančių Europos informacijos centrų (EIC) ir inovacijų 
centrų (IC) patirtis.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 182
20 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

(-a) steigti inovacijų ir konkurencingumo 
informacinę liniją mažiausiai trimis 
kalbomis teikti informaciją toms MVĮ, 
kurioms tokia informacija yra reikalinga, 
informuoti apie programas, kuriose jos gali 
dalyvauti ir suteikti atitinkamą kontaktinę 
informaciją;
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Or. de

Pagrindimas

MVĮ turi turėti galimybę skubiai gauti reikalingą ir patikimą informaciją.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 183
20 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) informacijos, grįžtamojo ryšio ir verslo 
bendradarbiavimo paslaugas;

(a) informacijos, pagalbos, grįžtamojo ryšio 
ir verslo bendradarbiavimo paslaugas 
(kurias siūlo Europos informaciniai centrai 
(EIC));

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti panaudojama jau egzistuojančių Europos informacijos centrų (EIC) ir inovacijų 
centrų (IC) patirtis.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 184
20 straipsnio 2 dalies c-a punktas (naujas)

(c-a) paslaugos, skatinančios MVĮ 
dalyvavimą verslininkystės ir naujovių 
pagrindų programoje ir nacionalinėse 
programose.

Or. en

Pagrindimas

Programose numatytos paslaugos skatinti MVĮ dalyvauti Bendrijos MTTP Programoje (20 
straipsnio 2 dalies c punktas), tokios paslaugos turėtų būti numatytos ir KNP. MVĮ yra 
augimo ir užimtumo didinimo pagrindas tiek tradiciniame, tiek naujajame sektoriuose, todėl 
tokios verslininkystės ir naujovių programos, kaip KNP, turėtų būti visokeriopai skatinamos. 
Minėta parama turi labai didelę įtaką programų poveikiui. Daugiametėse Bendrijos 
verslininkystės ir naujovių programose (VNP) reikalinga parama MVĮ nebuvo numatyta.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 185
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 
laikotarpį.

3. Tinklo partnerius Komisija atrinks 
kviesdama teikti paraiškas įvairiose paslaugų 
srityse, nurodytose 2 dalies a, b ir c 
punktuose, ypač atsižvelgiant į atitinkamą 
paraiškos teikėjo patirtį planuoti ir teikti
pagalbos verslui, ypač MVĮ, paslaugas, 
plečiant jų komercinę veiklą į kitas 
valstybes. 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 
laikotarpį.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti panaudojama jau egzistuojančių Europos informacijos centrų (EIC) ir inovacijų 
centrų (IC) patirtis.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 186
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 

3. Tinklo partnerius Komisija atrinks 
kviesdama teikti paraiškas įvairiose paslaugų 
srityse, nurodytose 2 dalies a, b, c ir c-a 
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 
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šalies teisės ir pareigos. Tokia bendroji 
partnerystė gali tęstis visą programos 
laikotarpį.

šalies teisės ir pareigos. Tokia bendroji 
partnerystė gali tęstis visą programos 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 187
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Siekiant užtikrinti 2 dalies a, b, c ir c-a 
punktuose minimų paslaugų kokybę, 
renkantis tinklo partnerius, ypač svarbūs 
šie kriterijai:
- konsultavimo ir žinių skleidimo ir tinklų 
kūrimo patirtis ir kokybė;
- pakankama III priede nurodomų veiksmų 
apimtis;
- puiki paslaugų, išvardytų 2 dalies a, b, c ir 
d punktuose, kokybė turi būti užtikrinama 
visiems tinklo partneriams, nepaisant to, 
kokioje valstybėje narėje jie veikia.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta Europos informacijos centrų ir inovacijų centrų teikiamų paslaugų 
kokybė, reaguojant į kritiką, gaunamą iš MVĮ dėl teikiamų paslaugų apie kitas Bendrijos 
programas, kokybės.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 188
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Be paslaugų, kurios apibūdinamos 
2 dalies a, b ir c punktuose, finansinę 
paramą Komisija gali teikti, steigdama 
centralizuotus informacijos centrus 
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valstybėse narėse, kur potencialūs 
pareiškėjai yra informuojami apie 
galimybes gauti Pagrindų programoje 
numatytą paramą ir, jei to reikia, jiems 
rekomenduojami kontaktai su 2 dalyje 
minimais tinklo partneriais. Tokie 
informacijos centrai teikia informaciją apie 
struktūrinius fondus ir kaimo plėtros 
fondą, taip pat kitas atitinkamas bendrijos 
programas (pvz., visą gyvenimą trunkančio 
mokymo programa), kurių tikslai yra 
panašūs arba papildo Pagrindų programos 
tikslus ir, jei būtina, rekomenduoja 
suinteresuotas šalis atsakingoms 
struktūroms tolesnei paramai gauti.

Or. en

Pagrindimas

Centralizuoti informacijos centrai užtikrina, kad suinteresuotos šalys, ypač MVĮ, kurios 
neturi nei laiko, nei išteklių ieškoti paramos, turėtų galimybę pasinaudoti informacija ir 
gauti visas joms numatytas reikalingas paslaugas. Siekiant pagrindų programos sinergijos su 
kitomis programomis, turi būti sukurti praktiniai ryšiai su atitinkamomis visą gyvenimą 
trunkančio mokymo ir struktūrinių fondų bei kaimo plėtros fondo programomis.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 189
20 straipsnio 4 dalis

4. Be 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų 
paslaugų įgyvendinimo Komisija gali 
suteikti finansinę paramą kitai programos 
apimamai veiklai įgyvendinti. Tokia parama 
taip pat teikiama kvietimo teikti paraiškas 
tvarka ir tik tinklo partneriams.

4. Be 2 dalies a, b, c ir c-a punktuose 
nurodytų paslaugų įgyvendinimo Komisija 
gali suteikti finansinę paramą kitai 
programos apimamai veiklai įgyvendinti. 
Tokia parama taip pat teikiama kvietimo 
teikti paraiškas tvarka ir tik tinklo 
partneriams. Komisija vieną kartą per metus 
įvertina tinklo partnerių teikiamų paslaugų 
kokybę. Jei teikiamų paslaugų kokybė yra 
nepakankama, partnerystės pagrindų 
sutartys peržiūrimos arba skelbiami nauji 
konkursai paslaugoms pirkti.
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Or. en

Pagrindimas

Tinklo partnerių teikiamų paslaugų kokybės vertinimas turėtų būti laikomas programos 
kokybės valdymo dalimi; jei paslaugų kokybė yra nepatenkinama, tinklo partnerių teikiamos 
paslaugos turėtų būti peržiūrimos ir daromi atitinkami pakeitimai.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 190
20 straipsnio 4 dalis

4. Be 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų 
paslaugų įgyvendinimo Komisija gali 
suteikti finansinę paramą kitai programos 
apimamai veiklai įgyvendinti. Tokia parama 
taip pat teikiama kvietimo teikti paraiškas 
tvarka ir tik tinklo partneriams.

4. Be 2 dalies a, b, c ir 3 dalies a punktuose 
nurodytų paslaugų įgyvendinimo Komisija 
gali suteikti finansinę paramą kitai 
programos apimamai veiklai įgyvendinti. 
Tokia parama taip pat teikiama kvietimo 
teikti paraiškas tvarka ir tik tinklo 
partneriams.

Or. en

Pagrindimas

Kyla iš naujai pasiūlyto 20 straipsnio 3 dalies a punkto.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 191
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Komisija numato ypatingą paramą MVĮ 
tuose regionuose, kurie, būdami labiau 
nutolę ar mažiau išvystyti, reikalauja 
inovatyvių veiksmų didinti jų verslo 
konkurencingumą.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti europinio masto ekonomiją ir vystyti regionų ir vietines grupes, kurios 
padėtų europinių grupių plėtrai, labai svarbu, kad šiems regionams būtų teikiama parama 
numatant veiksmus, skatinančius naujoves ir konkurencingumą ir pritaikytus prie jų 
ekonominių ir verslo struktūrų.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 192
20 straipsnio 6 a dalis (nauja)

6a. Nacionalinėms ir regiono mažosioms
įmonėms atstovaujančios ir paslaugas joms 
teikiančios organizacijos gali būti 
konsultuojamos ir gauti finansinę paramą, 
kaip pradedami veiksmai pagal Pagrindų 
programą.

Or. fr

Pagrindimas

Mažosioms įmonėms atstovaujančios organizacijos palaiko ryšius su milijonais mažųjų 
įmonių, padėdamos joms didinti konkurencingumą tokiose svarbiose Pagrindų programos 
srityse, kaip inovacijos, aplinkos apsauga, IRT, standartizavimas ir įmonių perdavimas.

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 193
21 straipsnio 2 dalies b punktas

(b) grupę sudaro ne mažiau kaip trijų 
valstybių programos

(b) būtų sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų 
valstybių programos

Or. de

Pagrindimas

Reikalingos mažiausiai dvi dalyvaujančios pusės. Reikalingą rezultatą galima pasiekti, jei 
finansavimui teikiamas bendradarbiavimo projektas turi du dalyvius.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 194
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. 
Parama teikiama nacionalinių ir regiono
visuomeninių institucijų, tokių kaip 
vystymo bankai arba fondai, 
bendradarbiavimui, sudarant sąlygas jiems
keistis geriausia patirtimi ir vykdyti 
bandomuosius tarptautinius MVĮ 
skatinimo projektus.

Or. en

Pagrindimas

Verslo naujovių paramos schema būtų tinkama tarptautinės paramos MVĮ koordinavimo 
priemonė, kuri ES valstybėse narėse iš esmės yra nacionalinė arba regioninė. Verslo 
skatinimo institucijos, teikiančios verslo paramos paslaugas, turėtų labai didelės naudos, 
stiprindamos savo tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir vykdydamos tarptautines schemas 
arba finansuodamos MVĮ, kurios norėtų investuoti arba rasti partnerių užsienyje.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 195
22 straipsnio a punktas

(a) atlikti studijas, tyrimus, rinkti duomenis, 
leisti leidinius, kiek įmanoma paremtus 
oficialia statistika;

(a) atlikti studijas, tarp jų ir rinkos 
galimybių tyrimus, rinkti duomenis, leisti 
įvairius, tarp jų verslininkystės ir inovacijų 
srityje besispecializuojančių analitinių 
padalinių parengtus leidinius, kiek 
įmanoma paremtus oficialia statistika;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant skatinti konkurencingumą, svarbu ne tik dalyvauti naujovių veikloje, bet ir žinoti apie 
rinkoje egzistuojančių naujovių poreikį. Europos analitinių padalinių, besispecializuojančių 
verslininkystės ir inovacijų politikos srityje, plėtra yra verslininkystės ir inovacijų kultūros 
katalizatorius.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 196
22 straipsnio d-a punktas (naujas)

(d-a) atitinkamoms įmonėms
atstovaujančių organizacijų konsultavimas 
ir tiesioginis dalyvavimas.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 197
22 straipsnio d-a punktas (naujas)

(d-a) vienos valstybės narės mokymo 
priemonių, įgyvendinimo priemonių, gairių 
ir techninės dokumentacijos, skirtos MVĮ, 
sklaida ir panaudojimas siekiant 
optimalaus rezultato kitoje valstybėje 
narėje.

Or. fr

Pagrindimas

MVĮ atstovaujančios organizacijos skirtingose valstybėse narėse sukūrė mokymo paramos, 
priemonių išteklius, rekomendacijas ir techninę dokumentaciją, kuri yra tikrai naudinga, 
tačiau ne visuomet gali būti prieinama kitose valstybėse narėse (vertimo problemos). Tai 
reikalauja atlikti vertimo darbus ir, siekiant išlaidų efektyvumo, pritaikyti šias priemones prie 
vietos ir valstybių narių sąlygų.
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Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 198
23 straipsnis

Nacionalinių ir regiono vadovybių porinė 
veikla

Nacionalinių ir regiono su verslu susijusių 
organizacijų porinė veikla

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 porinę su 
verslu susijusių organizacijų veiklą. Iš šių 
paraiškų galima atrinkti pagrindinį ekspertą 
arba ekspertų komandą, dėl kurio (kurių) 
būtų susitariama su atitinkamomis 
nacionalinėmis arba regiono institucijomis.

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 
organizacijoms.

3. Komisijos centrinės paramos tarnybos 
gali papildyti porinę veiklą.

Or. de

Pagrindimas

Tikslas skatinti naujoves komercinėje srityje ir šios srities finansavimas turėtų būti 
atitinkamai apribotas. Tam gali padėti bendradarbiavimas tarp verslo struktūrų ir komercinių 
organizacijų.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 199
23 straipsnio antraštė

Nacionalinių ir regiono vadovybių porinė 
veikla

Nacionalinių ir regiono vadovybių ir verslo
asociacijų veikla

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktas bendradarbiavimas tarp įmonių ir joms atstovaujančių organizacijų.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 200
23 straipsnio antraštė

Nacionalinių ir regiono vadovybių porinė 
veikla

Nacionalinių, regiono ir vietos vadovybių 
porinė veikla

Or. es

Pagrindimas

Bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų turi apimti ir bendradarbiavimą vietoje.

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 201
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 porinę 
veiklą. Iš šių paraiškų galima atrinkti 
pagrindinį ekspertą arba ekspertų komandą, 
dėl kurio (kurių) būtų susitariama su 
atitinkamomis nacionalinėmis, regiono arba 
vietos institucijomis.

Or. es

Pagrindimas

Bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų turi apimti ir bendradarbiavimą vietoje.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 202
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 porinę 
veiklą. Iš šių paraiškų galima atrinkti 
pagrindinį ekspertą arba ekspertų komandą, 
dėl kurio (kurių) būtų susitariama su 
atitinkamomis nacionalinėmis arba regiono 
institucijomis ir verslo asociacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktas bendradarbiavimas tarp įmonių ir joms atstovaujančių organizacijų.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 203
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 
viešosioms administracijoms ir verslo 
asociacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktas bendradarbiavimas tarp įmonių ir joms atstovaujančių organizacijų.
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Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 204
24 straipsnis

Programos paramos priemonės Programos paramos ir kitos priemonės

Komisija gali imtis tokių veiksmų: Komisija gali imtis tokių veiksmų:
(a) konkurencingumo ir su sektoriais 
susijusių klausimų analizės ir stebėsenos, 
įskaitant Komisijos metinę ataskaitą apie 
Europos pramonės konkurencingumą;

(a) konkurencingumo ir su sektoriais 
susijusių klausimų analizės ir stebėsenos, 
įskaitant Komisijos metinę ataskaitą apie 
Europos pramonės konkurencingumą;

(b) įmonių konkurencingumui aktualių 
Bendrijos priemonių poveikio įvertinimų 
parengimo;

(b) įmonių konkurencingumui aktualių 
Bendrijos priemonių poveikio įvertinimų 
parengimo ir atitinkamai egzistuojančių 
įstatymų supaprastinimo arba naujų 
teisinių priemonių parengimo, kurios 
didintų naujovių ES patrauklumą (pvz., 
intelektinės nuosavybės teisių srityje);

(c) konkrečių šios programos aspektų arba 
konkrečių jos įgyvendinimo priemonių 
įvertinimo;

(c) konkrečių šios programos aspektų arba 
konkrečių jos įgyvendinimo priemonių 
įvertinimo;

(d) atitinkamos su šia programa susijusios 
informacijos skleidimo.

(d) atitinkamos su šia programa susijusios 
informacijos skleidimo;

(d-a) pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 
Bendrijos inovacijų agentūros steigimo 
parengimo.

Or. en

Pagrindimas

Antraštė turėtų geriau atspindėti straipsnio turinį.

ES turėtų atsižvelgti į palankaus naujovėms teisinio pagrindo (pvz., tarptautinių ryšių srityje) 
poreikį konkuruojant pasauliniu mastu.

Dėl Europos inovacijų agentūros poreikio, žr. 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 205
25 straipsnis
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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, jų 
įgyvendinimui reikalingos priemonės,
veiksmų tvarkaraščiai, dalyvavimo taisyklės, 
atrankos bei įvertinimo kriterijai ir 
įgyvendinimo priemonės, kaip tai numatyta 
10 straipsnyje, išskyrus tas, apie kurias 
kalbama 24 straipsnyje. Darbo programoje 
nustato priemones, skatinančias  
ekologines inovacijas ir pateikti jas 
atskiroje dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Esant pradinei formuluotei, atsisakoma galimybės įgyvendinti bendrą priemonių rinkinį, kuris 
numatytas 6 straipsnyje. Taip pat nauja formuluotė atitinka ir kitas reikalingas nuostatas (36 
ir 45 straipsniai). Be to, reikėtų paaiškinti, ką darbo programos lygiu iš tiesų apima 
ekologinės inovacijos.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 206
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisija steigia darbo programą, 
konsultuodamasi su komitetu, kuris 
minimas 46 straipsnio 1 dalies a punkte.

Or. sv

Pagrindimas

Programos komitetams tenka svarbus vaidmuo, ir jų įgaliojimai neturėtų būti mažinami.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 207
26 straipsnio 3 dalis

3. 2 dalyje numatyti veiksmai turi būti 
vykdomi skiriant ypatingą dėmesį IRT 
propagavimui bei visuomenės informavimui 
apie IRT teikiamas galimybes ir privalumus 

3. 2 dalyje numatyti veiksmai yra skirti 
tobulinti inovacijų potencialą ir MVĮ 
konkurencingumą. Šie veiksmai taip pat 
skirti IRT propagavimui bei visuomenės 
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piliečiams ir verslui. informavimui apie IRT teikiamas galimybes 
ir privalumus piliečiams ir verslui.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaisvintas MVĮ potencialas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 208
26 straipsnio 3 dalis

3. 2 dalyje numatyti veiksmai turi būti 
vykdomi skiriant ypatingą dėmesį IRT 
propagavimui bei visuomenės informavimui 
apie IRT teikiamas galimybes ir privalumus 
piliečiams ir verslui.

3. 2 dalyje numatyti veiksmai prisideda prie 
inovacijų potencialo stiprinimo ir įmonių, 
ypač MVĮ, konkurencingumo didinimo ir, 
jei galima, turi būti vykdomi skiriant dėmesį
IRT propagavimui bei visuomenės 
informavimui apie IRT teikiamas galimybes 
ir privalumus piliečiams ir verslui.

Or. en

Pagrindimas

Nors informavimas ir yra labai svarbus, tačiau jis nėra būtina visų kitų veiksmų sąlyga.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 209
27 straipsnio a punktas

(a) užtikrinti galimybę lengvai naudotis IRT 
grindžiamomis paslaugomis ir sukurti 
tinkamas bendras sąlygas greitai ir tinkamai 
įsisavinti susiliejančias skaitmenines ryšio 
priemones ir paslaugas, įskaitant jų sąveikos, 
saugumo ir patikimumo aspektus;·

(a) užtikrinti galimybę lengvai naudotis IRT 
grindžiamomis paslaugomis ir sukurti 
tinkamas bendras sąlygas greitai, tinkamai ir 
veiksmingai įsisavinti susiliejančias 
skaitmenines ryšio priemones ir paslaugas, 
įskaitant jų sąveikos, saugumo ir 
patikimumo aspektus;·

Or. el
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Pagrindimas

Kompiuterinių ryšių ir paslaugų naudojimas turėtų būti vertinamas ne tik pagal prieigos 
galimybes, bet ir pagal individualių vartotojų paslaugų naudojimo veiksmingumą. Asmeniui 
turi būti užtikrinama ne tik prieiga prie šių technologijų, bet ir veiksmingas jų naudojimas bei 
nauda.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 210
29 straipsnio a punktas

(a) didinti IRT prieigos galimybes ir 
kompiuterinio raštingumo lygį;

(a) didinti IRT prieigos galimybes,
kompiuterinio raštingumo ir visuomenės 
informuotumo apie IRT lygį;

Or. el

Pagrindimas

IRT prieiga yra būtina, tačiau savaime ji nėra pakankama kompiuterinio raštingumo sąlyga. 
Turėtų būti skatinami metodiniai ir inovacijų veiksmai, siekiant informuoti ir supažindinti 
vartotojus su naujomis technologijomis ir jų naudojimu, ir tuo skatinti paklausą šiame 
sektoriuje.

Pakeitimą pateikė Claude Turmes

Pakeitimas 211
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 
geriausios praktikos pavyzdžiais.

(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 
geriausios praktikos pavyzdžiais, tarp jų 
atvirųjų standartų naudojimą ir 
technologinio neutralumo bei duomenų 
išsaugojimo užtikrinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Viešai administruojamas turinys šiandien turi būti prieinamas ne tik visiems vartotojams, kad 
ir kokios rūšies programinę įrangą jie vartotų; visa ši medžiaga turi būti prieinama ir ateities
kartoms, kai šiandieninė programinė įranga daugiau nebus naudojama.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 212
29 straipsnio c-a punktas (naujas)

(c-a) taikyti IRT technologijas, siekiant 
gerinti socialiai remtinų visuomenės 
sluoksnių, pvz., neįgaliųjų arba
pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas specifinėms sunkumų turinčioms visuomenės grupėms 
tam, kad jos pajustų ypatingą IRT technologijų plėtros naudą. 

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 213
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Ši programos dalis, be viso kito, turėtų 
įtvirtinti MVĮ konkurencingumo ir 
inovacijų potencialą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaisvintas MVĮ potencialas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 214
31 straipsnio 1 dalies c punktas
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c) teminiai tinklai, kuriais, bendram tikslui 
suburiant įvairius proceso dalyvius, siekiama 
palengvinti bendradarbiavimą ir žinių 
perdavimą.

c) teminiai tinklai, kuriais, bendram tikslui 
suburiant įvairius proceso dalyvius, siekiama 
palengvinti bendradarbiavimą ir žinių 
perdavimą; žmones suburiantys teminiai 
tinklai, kuriais siekiama skatinti tolesnę 
technologinių pasiekimų sklaidą ir bendrą 
projektų pagal ES geografines sritis ir 
regionus jų bendru (kultūriniu, geografiniu 
ar kt.) pagrindu plėtrą.

Or. el

Pagrindimas

Vadovaujantis Pagrindų programa, turėtų būti suteiktos galimybės kurti teminius tinklus, 
vienijančius suinteresuotus dalyvius, kurių gali būti ne tiek daug, tačiau kurie susiduria su 
bendrais (kultūriniais, geografiniais ir kt.) sunkumais ir kliūtimis, trukdančiomis jų 
pastangoms įveikti skaitmeninę atskirtį. Tokios priemonės ypač svarbios mažiau palankioms 
vietovėms, tarp jų tolimoms saloms ir kalnuose įsikūrusioms bendruomenėms.

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 215
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. Papildomos 
viešojo sektoriaus institucijų, NVO ir 
nesiekiančių pelno organizacijų išlaidos 
gali būti kompensuojamos 100%.

Or. es

Pagrindimas

Nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir nesiekiančios pelno organizacijos veikia bendram 
labui, todėl jos turėtų būti prilygintos visuomeninėms organizacijoms.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 216
31 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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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 75 % visų jų išlaidų. Papildomos 
viešojo sektoriaus institucijų išlaidos gali 
būti kompensuojamos 100 %.

Or. fr

Pagrindimas

Siūloma maksimali 50 proc. riba, vadovaujantis Mokslinių tyrimų generalinio direktorato 
komerciniams projektams taikoma praktika (tuo tarpu kai kiti GD – Užimtumo, Plėtros ir kt. –
maksimaliai numato 75 proc.) yra pernelyg maža nesiekiančioms pelno organizacijoms, 
kurios negali sau leisti padengti 50 proc. projekto išlaidų (kai kurios organizacijos naujosiose 
valstybėse narėse ir valstybėse kandidatėse negali dalyvauti net tuo atveju, kai reikia 
padengti tik 25 proc. išlaidų). Net tiems projektams, kur dalyvauja įmonės, reikalingas 
koordinatorius (dažnai nesiekianti pelno organizacija).

Pakeitimą pateikė Werner Langen

Pakeitimas 217
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 
papildomas ir reikalavimus atitinkančias 
tinklo koordinavimo ir įgyvendinimo 
išlaidas iki 50 proc. Bendrija dalyvaudama 
gali padengti papildomas reikalavimus 
atitinkančias šių priemonių išlaidas.

Or. de

Pagrindimas

Vienodai traktuojant visas išlaidas, kai jos bet kuriuo atveju sudaro maždaug 50 proc., gali 
būti užtikrintas tinkamas programos įgyvendinimas naudos gavėjo labui. 100 proc. išlaidos 
leistų piktnaudžiauti visuomeninėmis lėšomis. Diferencijuotas visuomeninių institucijų 
traktavimas prieštarautų ES konkurenciniams principams.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 218
33 straipsnio įžanginė dalis
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Siekiant remti politikos analizes, plėtrą ir 
koordinavimą su dalyvaujančiomis šalimis 
imamasi tokių veiksmų:

Siekiant remti politikos analizes, plėtrą ir 
koordinavimą su dalyvaujančiomis šalimis, 
stiprinant Europos verslo įmonių, ypač 
MVĮ, konkurencingumą ir naujovių 
potencialą, imamasi tokių veiksmų:

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaisvintas MVĮ potencialas.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis

Pakeitimas 219
34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

1. Programai įgyvendinti arba pasiruošti 
būsimiems veiksmams imamasi tokios 
veiklos:

1. siekiant stiprinti Europos verslo įmonių, 
ypač MVĮ, konkurencingumą ir naujovių 
potencialą, imamasi tokių veiksmų:

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaisvintas MVĮ potencialas.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 220
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisija rengia darbo programą, 
konsultuodamasi su 46 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytais komitetais.

Or. sv

Pagrindimas

Programos komitetams tenka svarbus vaidmuo ir jų įgaliojimai neturėtų būti mažinami.
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Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 221
37 straipsnio 1 dalis

1. Šiuo sprendimu patvirtinama programa, 
kuria remiamas energijos efektyvumas ir 
įvairinimas bei atsinaujinančių energijos 
šaltinių panaudojimas, toliau – „Pažangios 
energetikos Europai“ programa.

1. Šiuo sprendimu patvirtinama programa, 
kuria remiamas energijos efektyvumas ir 
įvairinimas bei atsinaujinančių energijos 
šaltinių panaudojimas, toliau – „Pažangios 
energetikos Europai“ programa. Ši 
programa turėtų būti laikoma priemone,
siekiant ES pirmaujančios padėties 
pasaulyje tvarios energijos technologijų ir 
didelio energijos naudojimo efektyvumo 
srityje, todėl iš esmės ji yra ypač svarbi 
Europos konkurencingumui.

Or. en

Pagrindimas

Kaip reikalauja Sutartis, visose ES programose turėtų būti tinkamai įvertintas tvarumo 
aspektas. Tai akivaizdžiai rodo ir Pažangios energijos Europai programos priemonės. 
Tačiau, siekiant šią programą įtraukti į KNP, svarbu pabrėžti, kad ES gali turėti konkurencinį 
pranašumą tvarios energijos technologijų ir veiksmingo energijos naudojimo priemonių 
srityje (bendrovė General Electric paskelbė apie dideles investicijas šioje srityje). Pokyčiai 
tvaraus gamtinių išteklių naudojimo srityje turėtų įtakos tiek bendram ES ekonominiam 
konkurencingumui, tiek ES įmonių konkurencingumui.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Pakeitimas 222
38 straipsnio c punktas

(c) pašalinti veiksmingai ir pažangiai 
gaminti ir vartoti energiją trukdančias ne 
technologines kliūtis skatinant ugdyti 
institucinius gebėjimus, tiek vietiniu, tiek 
regiono lygiais, tokiomis priemonėmis kaip 
visuomenės informavimas, ypač per 
švietimo sistemą, pagrindinių proceso 
dalyvių, verslo atstovų ir apskritai piliečių 
skatinimas dalintis patirtimi ir žiniomis, taip 
pat skatinimas skleisti geriausios praktikos 
pavyzdžius ir geriausias turimas 

(c) pašalinti veiksmingai ir pažangiai 
gaminti ir vartoti energiją trukdančias ne 
technologines kliūtis skatinant ugdyti 
institucinius gebėjimus, tiek vietiniu, tiek 
regiono lygiais, tokiomis priemonėmis kaip 
visuomenės informavimas, ypač per 
švietimo sistemą, pagrindinių proceso 
dalyvių, verslo, ypač MVĮ, atstovų ir 
apskritai piliečių skatinimas dalintis 
patirtimi ir žiniomis, taip pat skatinimas 
skleisti geriausios praktikos pavyzdžius ir 
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technologijas, ypač jas propaguojant 
Bendrijos lygiu.

geriausias turimas technologijas, ypač jas 
propaguojant Bendrijos lygiu.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ yra energijos išteklių naujovių pagrindas.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Pakeitimas 223
39 straipsnio a punktas

(a) gerinti energijos efektyvumą ir 
racionalesnį energijos vartojimą, ypač 
statybos ir pramonės sektoriuose, išskyrus 
41 straipsnyje numatytą veiklą;

(a) gerinti energijos efektyvumą ir 
racionalesnį energijos vartojimą, ypač 
statybos sektoriuje, pramonės sektoriuje, 
daugiau dėmesio skiriant MVĮ ir energiją 
naudojančių produktų srityje, išskyrus 
41 straipsnyje numatytą veiklą;

Or. en

Pagrindimas

Čia specialiai paminėti MVĮ ir energiją naudojantys produktai yra svarbūs dėl priemonių, 
kurios yra susijusios su plataus vartojimo produktų rinkoje vykstančiais pokyčiais (ekologinio 
dizaino direktyva).

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Pakeitimas 224
39 straipsnio b punktas

(b) teikti paramą rengiant ir taikant teisines 
priemones.

(b) teikti paramą rengiant ir taikant teisines 
priemones, ir užtikrinant naujas verslo 
galimybes energijos paslaugų srityje.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 225
39 straipsnio b-a punktas (naujas)

(b-a) remiant šildymo ir aušinimo sektorių.

Or. en

Pagrindimas

Maždaug 40 proc. visos suvartojamos energijos sudarantis šildymas ir aušinimas yra vienas 
energetikos sektoriaus prioritetų, todėl šildymo ir aušinimo sričiai, joje plėtojant naujas 
technologijas, turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta Thomsen

Pakeitimas 226
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, 
šilumą ir aušinimą bei tuo remti energijos 
šaltinių įvairinimą, išskyrus 41 straipsnyje 
numatytą veiklą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 227
43 straipsnio b punktas

(b) darnaus vystymosi struktūrų ir 
instrumentų kūrimas, plėtra ir 
reorganizavimas, įskaitant energetikos 
valdymą vietos ir regiono lygiais, bei 
atitinkamų finansinių produktų ir rinkos 
priemonių kūrimas. 

(b) darnaus vystymosi struktūrų ir 
instrumentų kūrimas, plėtra ir 
reorganizavimas, įskaitant energetikos 
valdymą vietos ir regiono lygiais, bei 
atitinkamų finansinių produktų ir rinkos 
priemonių kūrimas, panaudojant buvusių ir 
dabartinių tinklų (pvz., OPET ir 
ManagEnergy) patirtį.
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Or. sv

Pagrindimas

OPET tinklas, turintis 40 skyrių Europoje ir už jos ribų, egzistuoja nuo 1990 m. vidurio ir 
būtų neracionalu nepanaudoti jo sukauptų žinių. Iniciatyva ManagEnergy pradėjo darbą su 
atsinaujinančiais energijos ištekliais ir sustiprino ES energijos efektyvumo priemones vietos 
ir regionų lygiu.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 228
43 straipsnio e-a punktas (naujas)

(e-a) finansinė parama nacionalinėms ir 
regiono mažosioms įmonėms 
atstovaujančioms organizacijoms, 
teikiančioms informacijos, mokymo ir 
konsultacijų paslaugas, siekiant užtikrinti 
geriausią praktiką mažosiose įmonėse 
energijos naudojimo ir tvarios energijos 
prietaisų pritaikymo srityje.

Or. fr

Pagrindimas

Mažosioms įmonėms atstovaujančios organizacijos palaiko ryšius su milijonais mažųjų 
įmonių, padėdamos joms didinti konkurencingumą tokioje svarbioje Pagrindų programos 
srityje, kaip energijos naudojimo efektyvumas.

Pakeitimą pateikė Lena Ek

Pakeitimas 229
45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisija įsteigia darbo programą, 
konsultuodamasi su 46 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytu komitetu.

Or. sv
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Pagrindimas

Programos komitetams tenka svarbus vaidmuo ir jų įgaliojimai neturėtų būti mažinami.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 230
46 straipsnio 1 dalies c-a punktas (naujas)

(c-a) Pagrindų programos tikslų 
įgyvendinimui koordinuoti, kuriam 
vadovauja vadinamasis KNP tikslų valdymo 
komitetas (KNPTK).

Or. en

Pagrindimas

Be trijų KNP specifinės programos valdymo komitetų, dar viena naudinga priemonė yra 
horizontalių KNP tikslų vykdymo stebėjimą koordinuojantis organas.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 231
46 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Jei ekonominės naudos analizės 
rezultatai yra teigiami, Komisija gali įsteigti 
Pagrindų programos vykdomąją agentūrą, 
skirtą Pagrindų programai įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Jei finansiniu požiūriu yra naudinga (tai turėtų paaiškėti atlikus ekonominės naudos analizę), 
vykdomoji agentūra užtikrina veiksmingesnį ir nuoseklesnį Programos įgyvendinimą.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 232
46 a straipsnis (naujas)
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46a straipsnis
Konkurencingumo ir inovacijų aukšto lygio 

ekspertų taryba
1. Komisiją konsultuoja konkurencingumo 
ir inovacijų aukšto lygio ekspertų taryba,
sudaryta iš pramonės ir verslo asociacijų, 
MVĮ atstovų ir kitų ekspertų. Jų 
kompetencija turi atitikti Pagrindų 
programoje numatytas sritis ir klausimus, 
kurie apima finansavimą, IRT, energijos ir 
ekologines inovacijas.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme trūksta vienos sudėtinės dalies: suinteresuotų šalių konsultavimo ir dalyvavimo 
įgyvendinimo procese. Pagrindinė konsultacinės tarybos naujovė yra ta, kad įvairių KNP 
sričių dalyvių kompetencija geriausiai atitinka ir leidžia geriausiai pritaikyti programą 
faktinėms Sąjungos reikmėms. Tokia taryba užtikrina visų Pagrindų programos sudėtinių 
dalių taikymo darnumą ir per įvairių programų geros praktikos mainus skatina 
konkurencingumo ir naujovių raidą.

Pakeitimą pateikė Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Pakeitimas 233
46 a straipsnis (naujas)

46a straipsnis
Įmonėms atstovaujančių organizacijų 

konsultavimas
1. Komisija siekia įtraukti organizacijas, 
kurios atstovauja įmonėms, ypač MVĮ, 
mikroįmonėms ir smulkiosioms įmonėms, 
formuodama politiką ir rengdama pagrindų 
programos veiksmus.
2. Šių organizacijų konsultavimas turi būti
koordinuojamas su 46 straipsnyje 
nurodytais komitetais.

Or. fr
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Pagrindimas

Įmonėms atstovaujančios organizacijos (rūmai, profesinės organizacijos ir kt.), teikiančios 
įmonėms konsultacijas, informaciją, specialistų patarimus ir kitokią pagalbą, yra tiesiogiai 
susipažinusios su įmonių poreikiais ir lūkesčiais. Tokios paslaugos yra labai svarbios 
mažosioms įmonėms, mikroįmonėms ir smulkiosioms įmonėms, nes jos pačios tam reikalingų 
išteklių neturi.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 234
46 b straipsnis (naujas)

46b straipsnis
Taikymo tvarka - Vadovas

1. Komisija, atsižvelgdama į 
konkurencingumo ir inovacijų aukšto lygio 
ekspertų tarybos nuomonę šiuo klausimu, 
numato paprastą ir nebiurokratinę 
paraiškų dalyvauti Pagrindų programoje
teikimo tvarką.
2. Įsigaliojus Pagrindų programai, 
Komisija skelbia lengvai suprantamą ir 
vartotojui prieinamą vadovą, kuriame 
aiškiai, paprastai ir skaidriai apibūdinama 
naudos gavėjų dalyvavimo pagrindų 
programoje principų sistema. Tai turėtų 
būti ypač naudinga MVĮ.
3. Vadove apibūdinamos naudos gavėjų 
teisės ir pareigos; finansinės nuostatos, 
pvz., išlaidos ir paramos apimtys; 
administravimo taisyklių ir procedūrų 
principai, ypač vartotojui suprantama jų 
naudojimo tvarka, numatanti, jei reikia, 
dviejų etapų procesą; projekto rezultatų 
naudojimo ir sklaidos taisyklės; ir 
pasiūlymų vertinimo, atrankos ir skyrimo 
principai.
4. Komisija užtikrina kiek galima spartesnį 
paraiškos nagrinėjimą nuo jos pateikimo 
iki vertinimo rezultatų paskelbimo.
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Or. en

Pagrindimas

Programos taikymo tvarka turėtų būti kuo paprastesnė, siekiant visiems jos dalyviams, ypač 
MVĮ, suteikti galimybę ja pasinaudoti. Komisija konsultuoja suinteresuotus dalyvius, 
norėdama nustatyti, kokia įgyvendinimo tvarka būtų naudingiausia vartotojams. Bet kuriuo 
atveju, procedūra neturėtų būti pernelyg ilga. Informacija apie programos įgyvendinimą 
vartotojams pateikiama aiškiai ir paprastai.

Pakeitimą pateikė Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi, Lena Ek

Pakeitimas 235
I priedo a punktas

(a) Verslininkystės ir naujovių programai 
skiriama 2 631 mln. EUR, iš kurių iki 520 
mln. skiriama ekologinėms naujovėms 
skatinti;

(a) Verslininkystės ir naujovių programai 
skiriama 2 631 mln. EUR, iš kurių maždaug 
520 mln. skiriama ekologinėms naujovėms 
skatinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 236
I priedo a punktas

(a) Verslininkystės ir naujovių programai 
skiriama 2 631 mln. EUR, iš kurių iki 520 
mln. skiriama ekologinėms naujovėms 
skatinti;

(a) Verslininkystės ir naujovių programai 
skiriama 2 631 mln. EUR, iš kurių iki 900 
milijonų skiriama ekologinėms naujovėms 
skatinti ir 300 milijonų EUR – su sveikatos 
apsauga susijusioms naujovėms;

Or. nl

Pagrindimas

Didesnė suma turi būti skiriama investicijoms į ekologines inovacijas ir į su sveikatos 
apsauga susijusias naujoves. Šis pakeitimas palieka bendrą sumą nepakeistą ir vargu ar 
siekia išryškinti tai, kad ekologinėms inovacijoms ir inovacijoms, susijusioms su sveikatos 
apsauga turi būti skirta pakankamai lėšų.
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Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 237
II priedo 1 skyriaus C punkto 1 pastraipa

Priemonių įgyvendinimo veiklai taikoma 
atitinkama rinkliavų politika. Rinkliavas 
nustato Komisija, atsižvelgdama į rinkos 
praktiką ir į:

Priemonių įgyvendinimo veiklai taikoma 
atitinkama rinkliavų politika. Rinkliavas 
nustato Komisija, atsižvelgdama į rinkos 
praktiką taip, kad apsaugotų jas nuo bet 
kokios neigiamos finansinių tarpininkų 
įtakos, ir į:

Or. es

Pagrindimas

Komisija turėtų užtikrinti, kad bet kuriuo atveju ir bet kokiomis aplinkybėmis MVĮ būtų 
taikomos palankios Europos investicijų fondo sąlygos.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 238
II priedo 2 skyriaus D punktas

Aiškumas Aiškumas – Informuotumo didinimas
Kiekvienas tarpininkas turi aiškiai 
informuoti apie Bendrijos teikiamą paramą.

Kiekvienas tarpininkas turi aiškiai 
informuoti apie Bendrijos teikiamą paramą.

Užtikrinama, kad galutiniai naudos 
gavėjai, ypač MVĮ, yra tinkamai informuoti 
apie finansavimo galimybes ir jo 
naudojimą įvairiais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Vienas didžiausių sunkumų, su kuriais susiduria Europos verslas, yra sąlyginis Bendrijos 
priemonių, skiriamų verslui, pasiūlos neaiškumas. Finansuojant MVĮ, svarbu, kad MVĮ būtų 
tinkamai informuotos apie galimybes pasinaudoti daugeliu joms skirtų, nors kartais ir 
antagonistinių, finansinių priemonių.
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Pakeitimą pateikė Norbert Glante

Pakeitimas 239
II priedo 2 skyriaus C punkto 3 dalis: 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 inovacijų 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 inovacijų srityje aktyviai 
veikiančią MVĮ, suma yra ne didesnė kaip 
50 %. Maksimali bendra investicijų į 
tarpininko rizikos kapitalo fondą suma yra 
70 % fondams, kurie investuoja į ne 
daugiau kaip 3 metus veikiančias MVĮ. 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.

Or. de

Pagrindimas

Pradiniame įmonių etape rizika privatiems asmenims gali būti pernelyg didelė, ir tai neleidžia 
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jiems imtis finansinių įsipareigojimų. Todėl būtina numatyti didesnes subsidijas (70 proc.) į 
tarpininko rizikos fondus specifiniame didelės rizikos MTTP įmonių plėtros etape. Tačiau 
tokios didesnės investicijos galimos tuo atveju, jei MVĮ veikia ne ilgiau kaip 3 metai.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 240
II priedo 3 skyriaus C punkto 3 dalis

Su ketvirtąją MVĮ garantijų priemonės 
dalimi – (D) MVĮ skolų finansavimo 
portfelio pavertimu investicijomis – susiję 
kriterijai apima pavienius ir daugelio 
pardavėjų bei daugelio šalių sandorius. 
Tinkamumo reikalavimai grindžiami 
geriausiomis rinkos praktikomis, ypač 
susijusiomis su kredito kokybe ir rizikos 
įvairinimu skolų finansavimo portfelį 
verčiant investicijomis.

Su ketvirtąją MVĮ garantijų priemonės 
dalimi – (D) MVĮ skolų finansavimo 
portfelio pavertimu investicijomis – susiję 
kriterijai apima pavienius ir daugelio 
pardavėjų bei daugelio šalių sandorius. 
Tinkamumo reikalavimai grindžiami 
geriausiomis rinkos praktikomis, ypač 
susijusiomis su kredito kokybe ir rizikos 
įvairinimu skolų finansavimo portfelį 
verčiant investicijomis. Ypač pabrėžiama 
parama MVĮ skolų kapitalizavimo 
sistemoms naudojant visuomenės lėšas.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ skolų kapitalizavimo visuomenės lėšomis sistema veikia kaip rinkos katalizatorius 
didinant investicijas į MVĮ, nes sistema, kuri iš dalies kompensuoja MVĮ investicijų plėtros 
išlaidas, yra būtina sąlyga, ieškant naujų rizikos kapitalo investicijų. Tokiu būdu didžiausią 
reikšmę investicijoms į MVĮ turi ES parama pagal ketvirtąją MVĮ garantijų priemonės dalį.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 241
III priedo a punkto 7 a pastraipa (nauja)

– padėti MVĮ ieškoti ir kurti tinklus su 
didesniais privataus ir valstybinio 
sektoriaus užsakovais.

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinis pagalbos teikimo novatoriškoms MVĮ veiksnys yra jų produktų ir paslaugų 
paklausos skatinimas, siejant MVĮ veiklą su sudėtingų didelių rangovų užsakymais. Europos 
informacijos centrai, pasitelkę atitinkamas priemones, gali kurti ir palaikyti tokius ryšius.

Pakeitimą pateikė Lorenzo Cesa

Pakeitimas 242
III priedo a punkto 7 a pastraipa (nauja)

– remti tame pačiame regione esančių ir su 
panašiais sunkumais susiduriančių 
bendrovių tinklo kūrimą, kurio tikslas būtų 
geriausios patirties mainai ir sklaida ir 
atitinkamų ekonomikos ir pramonės 
politikos priemonių koordinavimas ir 
vystymosi skatinimas.

Or. en

Pagrindimas

ES yra labai industrializuotų ir didelę reikšmę Europai turinčių regionų, kurie nors ir 
nepatiria nuosmukio, tačiau susiduria su didelėmis konkurencingumo problemomis. Dėl šios 
priežasties tokiems regionams turėtų būti apibrėžtos jų specifinius poreikius atitinkančios 
pramonės ir ekonomikos priemonės. Tam pačiam regionui priklausančių ir su panašiais 
sunkumais susiduriančių verslo įmonių bendradarbiavimas galėtų būti stiprinamas, pvz., 
kuriant vieningą geriausios patirties mainų ir sklaidos tinklą. Toks tinklas būtų viena 
priemonių, kuri leistų ES institucijoms įvertinti jų politikos priemonių ir teisinių iniciatyvų 
pagrįstumą. 

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 243
III priedo a punkto 7 a pastraipa (nauja)

– remti mokymo paramą, keliant 
profesionalumo įmonėse lygį.

Or. es
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Pagrindimas

Be bendradarbiavimo ir informavimo, įmonėse egzistuoja mokymo poreikis. Žinių ekonomikos 
dalyviai turėtų nustatyti bendradarbiavimo ir keitimosi informacija būdus, o siekiant skatinti
konkurencingumą, panašiai turėtų būti vertinama ir mokymo bei kokybės svarba.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 244
III priedo a punkto 7 a pastraipa (nauja)

- remti tame pačiame regione esančių ir su 
panašiais sunkumais susiduriančių 
bendrovių tinklo kūrimą, kurio tikslas būtų 
geriausios patirties mainai ir sklaida ir 
atitinkamų ekonomikos ir pramonės 
politikos priemonių koordinavimas ir 
vystymosi skatinimas.

Or. en

Pagrindimas

ES yra labai industrializuotų ir didelę reikšmę Europai turinčių regionų, kurie susiduria su 
didelėmis konkurencingumo problemomis. Šiems regionams turėtų būti apibrėžtos jų 
poreikius atitinkančios specifinės pramonės ir ekonomikos politikos priemonės. Tam pačiam 
regionui priklausančių ir su panašiais sunkumais susiduriančių verslo įmonių 
bendradarbiavimas galėtų būti stiprinamas, pvz., kuriant vieningą geriausios patirties mainų 
ir sklaidos tinklą (kuris kartu būtų tinkama priemonė ES politikos priemonių ir teisinių 
iniciatyvų pagrįstumui nustatyti ir įvertinti).

Pakeitimą pateikė Lorenzo Cesa

Pakeitimas 245
III priedo a punkto 7 b pastraipa (nauja)

– teikti MVĮ daugiau informacijos apie EIF 
ir EIB finansines priemones – taip didinant 
galimybes jomis pasinaudoti – numatant 
specifines nacionalinių ir verslo asociacijų 
narių informavimo/mokymo priemones.

Or. en
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Pagrindimas

MVĮ turėtų būti geriau informuotos apie galimybes pasinaudoti ES finansinių priemonių 
parama. Vykdant specifines informavimo ir/arba mokymo priemones, ypač tas, kurios 
numatytos susijusių bendrovių tinklui, svarbus vaidmuo tenka pramonės ir verslo 
asociacijoms.

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 246
III priedo a punkto 7 b pastraipa (nauja)

– teikti MVĮ daugiau informacijos apie EIF 
ir EIB finansines priemones – taip didinant 
galimybes jomis pasinaudoti – numatant 
specifines nacionalinių ir verslo asociacijų 
narių informavimo/mokymo priemones.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ turėtų būti geriau informuotos apie galimybes pasinaudoti ES finansinių priemonių 
parama. Svarbus vaidmuo vykdant specifines informavimo ir/arba mokymo priemones, ypač 
tas, kurios numatytos susijusių bendrovių tinklui, tenka pramonės ir verslo asociacijoms.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 247
III priedo b punkto 2 pastraipa

– skleisti ir naudoti mokslinių tyrimų 
rezultatus;

– skleisti, apsaugoti ir naudoti mokslinių 
tyrimų rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis intelektinės nuosavybės teisių uždavinys – MTTP mokslinių tyrimų rezultatų 
apsauga, nes nuo jos labai priklauso ilgamečių investicijų ateities komercinė sėkmė.
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 248
III priedo b punkto 3 pastraipa

– teikti technologijų ir žinių perdavimo bei 
inovacijos proceso dalyvių partnerystės 
kūrimo brokerių paslaugas;

– teikti technologijų ir žinių perdavimo,
naujovių nuosavybės teisių apsaugos bei 
inovacijos proceso dalyvių partnerystės 
kūrimo brokerių paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis intelektinės nuosavybės teisių uždavinys – MTTP mokslinių tyrimų rezultatų 
apsauga, nes nuo jos labai priklauso ilgamečių investicijų ateities komercinė sėkmė.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 249
III priedo b punkto 3 pastraipa

– teikti technologijų ir žinių perdavimo bei 
inovacijos proceso dalyvių partnerystės 
kūrimo brokerių paslaugas;

– teikti technologijų ir žinių perdavimo bei 
inovacijos proceso dalyvių partnerystės 
kūrimo brokerių paslaugas, apimančias 
verslo ir akademinių organizacijų, taip pat 
privataus ir visuomeninio sektoriaus 
partnerystę;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės turi atitikti poreikį stiprinti visuomeninės ir privačios iniciatyvų
sinergiją ir akademinio ir verslo sektoriaus partnerystę.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 250
III priedo b punkto -1 pastraipa (nauja)
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- remti veiksmus, kurie skatina žinių 
potencialo (universitetų, Bendrijos 
programų ir kt.), MVĮ, taip pat Bendrijos ir 
nacionalinėse MTTP, verslininkystės ir 
naujovių programose numatytų finansinių 
priemonių sinergiją;

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja sinerginis poreikis kurti ir panaudoti žinių potencialą, kuris būtų prieinamas MVĮ 
per joms skirtas programas, remiančias verslininkystę ir naujoves. 

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 251
III priedo b punkto -1 pastraipa (nauja)

– padėti MVĮ įvertinti naujovių potencialą 
ir rasti tinklo partnerius šiam potencialui 
realizuoti.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu teikti MVĮ atitinkamas rekomendacijas, kurios padėtų joms įvertinti inovacijų 
potencialą ir rasti potencialius tinklo partnerius.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 252
III priedo c-a punktas (naujas)

(c-a) Paslaugos, kurios numato MVĮ 
dalyvavimo Pagrindų programoje 
skatinimą:
– didinti MVĮ informuotumą apie Pagrindų 
programą;
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– padėti MVĮ įvertinti naujovių potencialą 
ir rasti tinklo partnerius šiam potencialui 
realizuoti;
– padėti MVĮ rengti ir koordinuoti 
Pagrindų programos bei nacionalinių 
verslininkystės ir inovacijų programų 
pasiūlymų projektus.

Or. en

Pagrindimas

KNP apibūdinamos MVĮ dalyvavimą Bendrijos MTTP programose skatinančios paslaugos. 
Kadangi MVĮ yra augimo ir užimtumo didinimo pagrindas tiek tradiciniame, tiek naujajame 
sektoriuose, tokios verslininkystės ir naujovių programos, kaip KNP, turėtų būti visokeriopai 
skatinamos ir remiamos.
Egzistuoja sinerginis poreikis kurti žinių potencialą, kuris būtų prieinamas MVĮ. Labai 
svarbu teikti rekomendacijas MVĮ, padedant joms įvertinti inovacijų potencialą, pasirinkti 
tinklo partnerius ir rengti pasiūlymų projektus.


