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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Konkurencingumo ir 
naujovių pagrindų programos įsteigimo (2007–2013)
(KOM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0121)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, į 156 straipsnį, į 157 straipsnio 3 dalį
ir į 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0098/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą bei 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 straipsnio 2 dalis

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

2. Pagrindų programa bus prisidedama prie 
Bendrijos – pažangios žinių visuomenės su 
darniu vystymusi, grindžiamu stabiliu
ekonomikos augimu ir labai konkurencinga 
socialine rinkos ekonomika, kurioje 
tinkamai saugoma ir palaikoma aukšta
aplinkos kokybė, remiantis ilgalaikio 
vystymosi koncepcija – konkurencingumo 
ir inovacinio pajėgumo. Ypatingas 

  
1 Dar nepaskelbta oficialiajame leidinyje.
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dėmesys čia skiriamas mažų ir vidutinių 
įmonių paramai bei mokslinių tyrimų 
rezultatų ir naujovių propagavimui.

Pagrindimas

Šiuo metu, kai visą Europą yra apėmusi augimo krizė, stabilaus augimo turėtų būti siekiama 
visomis pastangomis. Dėl formuluotės su žodžiais „ypač“ ir „gerinama“ galima suabejoti, ar 
tikrai Europoje apsaugos ir aplinkosaugos sričių pasiekimai yra dideli.

Pakeitimas 2
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 ji primygtinai skatina naujoviškai 
įgyvendinti mokslinių tyrimų ir plėtros 
rezultatus įmonėse. Taip pat pagal 
sutarties 166 straipsnį siekiama mažinti 
pilkąją zoną tarp mokslinių tyrimų ir jų 
panaudojimo (vadinamąją pradinės verslo 
raidos fazę).

Pagrindimas

Įmonių vykdomas mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatų perkėlimas į gamybos procesą ir 
masinę rinką yra svarbiausias naujovių potencialo panaudojimo aspektas. Ypač svarbu 
panaikinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo, todėl būtina taip suformuluoti 
skatinamąją gebą, kad tarp paramos programų nesusidarytų techninių spragų. 

Pakeitimas 3
2 straipsnio 1 dalis

1. Pagrindų programa siekiama šių tikslų: 1. Pagrindų programa siekiama šių 
svarbiausių tikslų:

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

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

b) skatinti naujoves ir ekologines naujoves; b) skatinti naujoves ir ekologines naujoves;

Tai iškelia pagalbinius tikslus, 
padedančius pasiekti minėtus 
svarbiausius tikslus:
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c) paspartinti konkurencingos, inovacinės 
ir visa apimančios informacinės 
visuomenės kūrimą;

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

d) skatinti energijos efektyvumą ir naujų 
bei atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą visuose sektoriuose, įskaitant 
transporto sektorių.

b) skatinti energijos efektyvumą ir naujų 
bei atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą visuose sektoriuose, įskaitant 
transporto sektorių.

Pagrindimas

Svarbiausi pagrindų programos tikslai yra konkurencingumas ir inovacinis pajėgumas. 
Suprantama, kad tam pasitarnaus informacinės visuomenės ugdymas ir atsakingas energijos 
išteklių naudojimas ir kad šie dalykai yra būtini, tačiau tai nėra atskiri šios programos tikslai.

Pakeitimas 4
4 straipsnio d punktas

d) kitos trečiosios šalys, jei tai 
neprieštarauja susitarimams.

d) kitos trečiosios šalys, jei tai 
neprieštarauja susitarimams ir jei tai didina 
ES konkurencingumo vertę.

Pagrindimas

Įgyvendinimas trečiosiose šalyse irgi suteikia galimybių, tačiau šiuo aspektu turi būti 
remiamasi ES konkurencingumo vertės didinimu.

Pakeitimas 5
5 straipsnio 1dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisija nedelsdama išsamiai informuoja 
Europos Parlamentą apie šias darbų 
programas.

Pagrindimas

Būtina sustiprinti privalomo atsiskaitymo Europos Parlamentui pareigas.

Pakeitimas 6
6 straipsnio antraštinė dalis

Įgyvendinimo priemonių rūšys Bendrosios įgyvendinimo priemonės
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Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad visas KNP minimas priemones bendrai galima naudoti visoms 
programos dalims.

Pakeitimas 7
6 straipsnio 1 dalis

1. Darbų programų įgyvendinimui skirtos 
priemonės yra šios:

1. Toliau I, II ir III skirsnių dalyse 
„Įgyvendinimas“ aprašytos priemonės 
įeina į bendrąjį pagrindų programos 
instrumentų rinkinį. Jas galima naudoti ir 
kitų programos dalių tikslams įgyvendinti.

a) MVĮ taikomos Bendrijos finansinės 
priemonės;
b) tinklai, sujungiantys suinteresuotus 
asmenis;
c) bandomieji projektai, pateikimo į rinką 
pirmąjį kartą projektai ir kitos priemonės, 
skirtos paremti naujovių skatinimą;
d) politikos analizavimas, kūrimas ir 
derinimas su programose 
dalyvaujančiomis šalimis;
e) dalijimasis informacija, informacijos 
sklaida, ir informuotumo didinimas;
f) bendrųjų valstybių narių arba regionų 
veiksmų rėmimas;
g) pirkimas remiantis išsamiomis 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
parengtomis techninėmis 
specifikacijomis;
h) nacionalinių ir regioninių institucijų 
poriniai veiksmai.

Pagrindimas

Šis paaiškinimas buvo būtinas, tad bendrųjų priemonių išvardyti nebereikia.

Pakeitimas 8
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)



PE 364.805v01-00 10/29 PR\586132LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Komisija siekia iki minimumo sumažinti 
šiame straipsnyje minimų darbų 
sąnaudas, kad didžiausia įmanoma lėšų 
dalis būtų skiriama tikriesiems 
konkurencingumo ir naujovių diegimo 
atlikėjams.

Pagrindimas

Komisija turi turėti pakankamai lėšų techninei paramai, tačiau jos turi būti skirstomos 
tikslingai.

Pakeitimas 9
8 straipsnio 5 dalis

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

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

Pagrindimas

Kiek yra svarbūs atskiri rezultatai, turėtų spręsti institucijos, į kurias kreipiamasi.

Pakeitimas 10
9 a straipsnis (naujas)

9a straipsnis
Paraiškų teikimo procedūra

1. Komisija rengia nesudėtingą ir 
nebiurokratinę paraiškų teikimo 
procedūrą, kuri suteikia dalyviams 
galimybę, prieš pateikiant išsamius 
paraiškos dokumentus, pristatyti pirmąją 
daugiausia dviejų puslapių dydžio 
standartinės formos paraišką (toliau –
supaprastinta paraiškų teikimo 
procedūra), siekiant patikrinti, ar 
projektas yra remtinas. 
2. Komisijai nustatytas galutinis šešių 
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savaičių laikotarpis nuo supaprastintos 
paraiškos pristatymo, per kurį ji privalo 
pateikti savo nuomonę.
3. Dalyviams, kurie iš karto pateikia 
išsamius dokumentus, negali būti taikoma 
supaprastinta paraiškų teikimo procedūra.
4. Pagal supaprastintą paraiškų teikimo 
procedūrą Komisija suteikia papildomą 
dviejų mėnesių galutinį terminą visam 
išsamiam paraiškos dokumentų rinkiniui 
pateikti – tai leidžia ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms be didelių 
biurokratinių išlaidų dalyvauti Europos 
Sąjungos paramos programose.
5. Ši procedūra visuomet taikoma visoms 
dalinėms pagrindų programos 
programoms, kai paramą tiesiogiai teikia 
Komisija. Ši nuostata netaikoma 
finansavimo priemonėms, nurodytoms 
16–17 straipsniuose.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11
10 straipsnio 2 skyriaus b punktas

b) MVĮ bendradarbiavimui palankios 
aplinkos kūrimą;

b) MVĮ bendradarbiavimui palankios 
aplinkos kūrimą, ypač tarpvalstybinio
bendradarbiavimo srityje;

Pagrindimas

Turėtų būti stiprinamas tarpvalstybinis MVĮ bendradarbiavimas.

Pakeitimas 12
10 straipsnio 2 dalies e punktas
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e) su įmonėmis ir naujovėmis susijusią 
ekonomikos ir administracijos reformą.

e) su įmonėmis ir naujovėmis susijusią 
ekonomikos ir administracijos reformą, ypač 
siekiant panaikinti biurokratines kliūtis 
MVĮ.

Pagrindimas

Biurokratinių kliūčių panaikinimas konkurencingumui turi lemiamos reikšmės.

Pakeitimas 13
11 straipsnio įžanginis sakinys

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

Veikla, susijusi su galimybėmis gauti lėšų 
MVĮ steigti, plėtoti, tobulinti naujoves, 
įskaitant ekologines naujoves, ir 
internacionalizuoti jų verslo veiklą, gali 
būti tokia:

Pagrindimas

Remtinas tikslas „MVĮ internacionalizavimas“ turėtų būti aiškus finansavimo priemonių 
siekinys. Verslo praktikoje MVĮ vykdomų tarptautinių investavimo projektų finansavimas 
dažnai apsunkinamas, nes negalima perimti kai kurių papildomų MVĮ veiklos užsienyje 
pavojų. Europos Sąjungos MVĮ internacionalizavimas dėl pačios Sąjungos tarptautinio 
pobūdžio yra esminė ES užduotis, tad jos įgyvendinimas turi būti remiamas ir finansiškai, o 
ne tik steigiant konsultavimo tarnybas.

Pakeitimas 14
14 straipsnio c punktas

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

c) remti politikos kūrimą ir proceso dalyvių 
bendradarbiavimą.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 15
15 straipsnio įžanginis sakinys
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Veikla, susijusi su įmonėms ir naujovėms 
skirta ekonomikos ir administracijos 
reforma, gali būti tokia:

Veiklos, susijusios su įmonėms ir 
naujovėms skirta ekonomikos ir 
administracijos reforma, galutinis tikslas 
turi būti biurokratinių kliūčių 
panaikinimas ir struktūrų gerinimas MVĮ. 
Išpildžius šią sąlygą, galima atsižvelgti ir į 
šias priemones:

Pagrindimas

Ekonomikos ir administracijos reformos paramos tikslas visada turi būti konkurencingumo 
didinimas.

Pakeitimas 16
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 į jų 
verslo veiklos išplėtimą tarpvalstybiniu 
mastu.

Pagrindimas

Stiprinamas įmonių konkurencingumas ir pajėgumas diegti naujoves Europos vidaus rinkoje.

Pakeitimas 17
17 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Pirmoji dalis, vadinama GIF1, apima 
ankstyvąją investicijų dalį (verslo pradžią 
ir įmonės susikūrimą). Šios dalies 
investicijos yra nukreipiamos į 
specializuotus rizikos kapitalo fondus, 
tokius kaip ankstyvojo etapo fondai, 
regiono lygiu veikiantys fondai, į 
konkrečius sektorius, technologijas arba 

Pirmoji dalis, vadinama GIF 1, 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 
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mokslinius tyrimus ir plėtrą orientuoti 
fondai bei su inkubatoriais susieti fondai, 
kurie savo ruožtu teikia kapitalą MVĮ. 
Pagal GIF1 taip pat galima bendrai su 
kitais investuotojais investuoti į verslo 
finansinių rėmėjų skatinamus fondus ir 
investicijų priemones.

mokslinius tyrimus ir plėtrą orientuoti 
fondai bei su inkubatoriais susieti fondai, 
kurie savo ruožtu teikia kapitalą MVĮ. 
Pagal šią priemonę investuojama į 
pradinio kapitalo, steigimo arba 
technologijų perdavimo fondus, kuriuos 
finansuoja tik (arba didžiąja dalimi) 
vyriausybės ir (arba) valstybės (skatinimo) 
įstaigos arba kurie privatiems 
investuotojams į šiuos fondus suteikia 
pirmenybės teises lyginant su valstybės 
investuotojais, jeigu šie fondai (schemos) 
veikia pagal rinkos principus. Pagal GIF 1 
taip pat galima bendrai su kitais 
investuotojais investuoti į verslo finansinių 
rėmėjų skatinamus fondus ir investicijų 
priemones bei į bandomuosius projektus 
technologijų perdavimo srityje.

Pagrindimas

EMF steigimo schema, kuri buvo GIF 1 pirmtakė pagal MAP, per pastaruosius kelerius metus 
buvo naudojama labai mažai dėl privačių investuotojų stokos, galinčių reikiamus 50% 
kapitalo investuoti į atitinkamą fondą. Tad siekiant padaryti GIF 1 veiksnią šį kartą ji turėtų 
būti atvira ir valstybės investuotojams. 

GIF 1 taip pat turėtų būti taikoma technologijų perdavimo srityje; čia ji turėtų būti orientuota 
daugiausia į bandomuosius projektus, nes šios srities finansavimo spragos negali užpildyti 
KNP biudžetas.

Pakeitimas 18
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Sudarant finansinę programą, 
pirmenybė skiriama GIF 1 ir kartu rizikos 
kapitalo perdavimui steigiant įmonę ir jai 
kuriantis.

Pagrindimas

Būtent rizikos kapitalo perdavimo srityje ES turi stipriai pasitempti – kartu čia galima tikėtis 
efektyvaus sverto poveikio.
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Pakeitimas 19
18 straipsnio 2 pastraipos d 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. Šių naujai 
teikiamų kreditų dydis skaičiuojamas 
pagal garantuotos portfelio rizikos dydį. 
Dėl kredito dydžio ir teikimo laikotarpio 
su kiekviena kreditą teikiančia įstaiga 
deramasi atskirai. 

Pagrindimas

Skolų pavertimo investicijomis, panaudojant valstybės lėšas, skatinimu siekiama padidinti 
kreditų teikimą MVĮ. Taigi kredito teikėjai naujai įgyto likvidumo dalį turi vėl panaudoti MVĮ 
kreditavimui. Racionalus išeitinis dydis čia galėtų būti portfelio rizika, kurią padengia 
atitinkamos vertybinių popierių emisijos dalies garantija. Tikslus dydis ir teikimo laikotarpis 
turi būti aptariamas su kiekvienu kredito teikėju atskirai, atsižvelgiant į jo padėtį ir esamą 
kreditų poreikį. 

Pakeitimas 20
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Teikiant mažus kreditus ir 
mikrokreditus pagal 2 dalies b dalį 
pirmenybė suteikiama SMEG garantijų 
priemonei.

Pagrindimas

Mažų kreditų ir mikrokreditų teikimo srityje itin veiksmingai pasireiškia sverto efektas, kuris 
padidina naudingumą.

Pakeitimas 21
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
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a) gerinti investicijų ir technologijų 
ekspertų žinias apie fondus, 
investuojančius į novatoriškas ir į augimo 
potencialą turinčias MVĮ;

a) gerinti investicijų ir technologijų 
ekspertų žinias apie fondus arba bankus, 
investuojančius į novatoriškas ir į augimo 
potencialą turinčias MVĮ;

Pagrindimas

Valstybėse, kuriose bankų sistema dar nėra labai išsivysčiusi, galima įtraukti ir bankus, kurie 
dar neturi tinkamos patirties tokių fondų srityje.

Pakeitimas 22
20 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

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

-a) vieno langelio sistemos visai pagrindų 
programai paslaugas, kad suinteresuoti 
asmenys ir potencialūs pareiškėjai galėtų 
gauti išsamią konsultaciją dėl pagrindų 
programos paramos galimybių, taip pat 
kad būtų supažindinti su kitomis paramos 
galimybėmis ir nukreipti pas tinkamus 
kontaktinius asmenis. Šiam tikslui turėtų 
būti skiriama didžioji šiame skyriuje 
aprašytų veiksmų finansavimui skirtų lėšų 
dalis.

a) informacijos, grįžtamojo ryšio ir verslo 
bendradarbiavimo paslaugas;

a) informacijos, grįžtamojo ryšio ir verslo 
bendradarbiavimo paslaugas;

b) inovacijų, technologijų ir žinių 
perdavimo paslaugas;

b) inovacijų, technologijų ir žinių 
perdavimo paslaugas;

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

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

ca) bendradarbiavimo paslaugas, 
kuriomis, pakeitus paramos teikėją, 
siekiama pagerinti MVĮ 
konkurencingumą ir naujovių diegimą.
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Pagrindimas

MVĮ ir kitiems pareiškėjams turi būti suteikiama galimybė gauti visą informaciją, susijusią su 
pagrindų programa, iš vieno kontaktinio asmens.

Sinergijos poveikiui MVĮ konkurencingumo ir naujovių diegimo srityje lemiamos reikšmės 
turi paramos teikėjų bendradarbiavimas.

Pakeitimas 23
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, c 
ir ca punktuose. Ypatinga reikšmė bus 
teikiama pretendentų sukauptai patirčiai 
kuriant paslaugų koncepcijas ir teikiant 
paslaugas įmonėms, ypač MVĮ, plečiant 
jų verslo veiklą tarpvalstybiniu mastu. Po 
šių kvietimų teikti paraiškas Komisija gali 
sukurti bendrąjį partnerystės susitarimą su 
atrinktais tinklo partneriais, kuriame bus 
konkrečiai nurodomos teikiamų paslaugų 
rūšys, dotacijų jiems teikimo tvarka ir 
bendros kiekvienos susitarimo šalies teisės 
ir pareigos. Tokia bendroji partnerystė gali 
tęstis visą programos laikotarpį.

Pagrindimas

Būtina panaudoti jau sukauptą patirtį.

Pakeitimas 24
20 a straipsnis (naujas)

20 a straipsnis
Tinklų kokybė

Siekiant užtikrinti tinklų kokybę, Komisija 
nustato griežtus tinklų kūrimo 
reikalavimus. Ypatingas dėmesys čia 
skiriamas konsultavimo kokybei. 



PE 364.805v01-00 18/29 PR\586132LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Kokybės užtikrinimo priemonės labai svarbios. Teikiamų konsultavimo paslaugų kokybė turi 
būti žymiai geresnė už Europos informacijos centrų ir Inovacijų perdavimo centrų teikiamų 
paslaugų kokybę.

Pakeitimas 25
21 straipsnio 2 dalis

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

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

a) nacionaliniu arba subnacionaliniu lygiu 
atskiroms programoms vadovauja valdžios 
institucijos;

a) nacionaliniu arba subnacionaliniu lygiu 
atskiroms programoms vadovauja valdžios 
institucijos.

b) grupę sudaro ne mažiau kaip trijų
valstybių programos;

b) dalyviai yra iš ne mažiau kaip dviejų 
dalyvaujančių valstybių.

c) programos koordinuojamos arba bendrai 
vykdomos.

c) programos koordinuojamos arba bendrai 
vykdomos.

Pagrindimas

Paprastesnis ir aiškesnis formulavimas; paramos priemonių prieiga turėtų būti supaprastinta.

Pakeitimas 26
23 straipsnio antraštinė dalis

Nacionalinių ir regiono vadovybių porinė 
veikla

Nacionalinių ir regioninių institucijų arba 
nevalstybinių organizacijų porinė veikla

Pagrindimas

Reikia įtraukti ir įmonių bei jų organizacijų bendradarbiavimą.

Pakeitimas 27
23 straipsnio 1 dalis

1. Siekiant sudaryti sąlygas tiksliniam 
administracijos bendradarbiavimui galima, 
per nacionalinius informacijos centrus 
kviečiant teikti paraiškas, sukurti porinę 

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

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.

Pagrindimas

Reikia įtraukti ir įmonių bei jų organizacijų bendradarbiavimą.

Pakeitimas 28
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 arba 
nevalstybinėms organizacijoms.

Pagrindimas

Reikia įtraukti ir įmonių bei jų organizacijų bendradarbiavimą.

Pakeitimas 29
23 straipsnio 3 dalis

3. Komisijos centrinės paramos tarnybos 
gali papildyti porinę veiklą.

3. Viešosios administracijos arba 
nevalstybinės organizacijos, gaunančios 
dotacijas, įsipareigoja siekti biurokratinių 
kliūčių sumažinimo ir palankesnės 
aplinkos kūrimo MVĮ. Viešosios 
administracijos arba nevalstybinės 
organizacijos savo paraiškose nurodo, 
kokiais būdais bus siekiama šių tikslų.

Pagrindimas

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

Viešosioms administracijoms ir organizacijoms svarbu aiškiai suprasti programos tikslus.
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Pakeitimas 30
24 straipsnio 1 dalis

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
24 straipsnio b punktas

b) įmonių konkurencingumui aktualių 
Bendrijos priemonių poveikio įvertinimų 
parengimo;

b) įmonių konkurencingumui aktualių 
Bendrijos priemonių poveikio įvertinimų 
parengimo; Įvertinimo rezultatai 
skelbiami;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 32
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tikslai ir prioritetai turi būti aprašyti taip, 
kad išliktų galimybė juos pritaikyti 
būsimai plėtrai ir naujiems akcentams 
nustatyti. Taisykles ir kriterijus bendrai 
parengia suinteresuotosios šalys; jie turi 
būti visiems dalyviams vienodai skaidrūs, 
aiškiai suprantami ir įvykdomi.

Pagrindimas

Tik lanksčios struktūros programa garantuoja optimaliai veiksmingą biudžeto lėšų 
panaudojimą per santykinai ilgą septynerių metų laikotarpį. Turi išlikti galimybė pakeisti 
finansinių priemonių paskirtį kitiems tikslams, galintiems iškilti kaip plėtros padariniams. 
Reikia suformuluoti atitinkančius tikrovę kriterijus, kurie būtų skaidrūs visiems 
suinteresuotiesiems ir dalyviams. Tai užtikrintų veiksmingą ir potencialiai sėkmingą paraiškų 
pateikimą bei atitinkamos priemonės naudojimą. 
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Pakeitimas 33
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. Tik mažoji dalis 2 dalyje numatytų 
priemonių skiriama IRT propagavimui bei 
visuomenės informavimui apie IRT 
teikiamas galimybes ir privalumus 
piliečiams ir verslui, didžioji dalis lėšų 
tiesiogiai skiriama VMĮ naujovių 
diegimui ir konkurencingumui skatinti.

Pagrindimas

Informavimas yra mažesnės svarbos už tikrąjį naujovių diegimą. 

Pakeitimas 34
30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Ši programos dalis pirmiausia skirta MVĮ 
konkurencingumui ir inovaciniam 
pajėgumui stiprinti. Šiems tikslams 
tiesiogiai skiriama didžioji dalis IRT 
dalinės programos lėšų.

Pagrindimas

MVĮ yra tikrieji konkurencingumo ir naujovių diegimo varikliai, todėl jos turi gauti 
pagrindinę programos vykdymui skirtų priemonių dalį.

Pakeitimas 35
31 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

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

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

Pagrindimas

Vienodas visų dotacijų 50% išlaidų dydis skatina tinkamai vykdyti programą. 100% dydžio 
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dotacijos skatina piktnaudžiavimą valstybės lėšomis.

Pakeitimas 36
31 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

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

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

Pagrindimas

Vienodas visų dotacijų 50% išlaidų dydis skatina tinkamai vykdyti programą. 

Pakeitimas 37
33 straipsnio įžanginis sakinys

Siekiant remti politikos analizes, plėtrą ir 
koordinavimą su dalyvaujančiomis šalimis 
imamasi tokių veiksmų:

Siekiant remti politikos analizes, plėtrą ir 
koordinavimą su dalyvaujančiomis šalimis 
imamasi tokių veiksmų, jeigu galima 
nustatyti tiesioginį jų naudojimą MVĮ 
konkurencingumui ir naujovių diegimui:

Pagrindimas

KNP daugiausia turi būti naudojama MVĮ konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui 
skatinti. 

Pakeitimas 38
34 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

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

1. Programai įgyvendinti arba pasiruošti 
būsimiems veiksmams imamasi tokios 
veiklos, jeigu galima nustatyti tiesioginį jų 
naudojimą MVĮ konkurencingumui ir 
naujovių diegimui:

Pagrindimas

KNP daugiausia turi būti naudojama MVĮ konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui 
skatinti. 
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Pakeitimas 39
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tikslai ir prioritetai turi būti aprašyti taip, 
kad išliktų galimybė juos pritaikyti 
būsimai plėtrai ir naujiems akcentams 
nustatyti. Taisykles ir kriterijus bendrai 
parengia suinteresuotosios šalys; jie turi 
būti visiems dalyviams vienodai skaidrūs, 
aiškiai suprantami ir įvykdomi.

Pakeitimas 40
III skirsnio antraštė

Programa „Pažangi energetika Europai“ Programa „Pažangi energetika ir 
technologija Europai“

Pagrindimas

Pakeitus antraštę aiškiai pabrėžiama technologijos svarba programos tikslams.

Pakeitimas 41
37 straipsnio 2 skyriaus b punktas

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

b) skatinti naujų, atsinaujinančių ir turimų
energijos šaltinių naudojimą ir remti 
energijos įvairinimą; Turimų energijos 
šaltinių naudojimas remtinas tik tais 
atvejais, kai juos naudojant pagerėja 
aplinkos kokybė arba didinamas 
naudojimo veiksmingumas.

Pagrindimas

Įtraukus visus turimus energijos šaltinius atsiranda galimybė ir šioje srityje pasiekti 
veiksmingumo ar naudos aplinkai.

Pakeitimas 42
38 straipsnio b punktas

b) didinti valstybių narių investicijas į 
naujas ir pažangiausias technologijas 

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

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

Pagrindimas

Energijos tiekimo įvairinimas sumažina priklausomybę nuo vienintelio energijos šaltinio.
Tačiau pasirenkant atskiras energijų mišinio dalis būtina atsižvelgti į energijos šaltinius, 
kurie jau naudojami įgyvendinant Kioto tikslus ir kurie energijos tiekimo nutraukties atveju 
užtikrintų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo galimybę.

Pakeitimas 43
39 straipsnio b punktas

b) teikti paramą rengiant ir taikant teisines 
priemones.

b) teikti paramą rengiant ir taikant teisines 
priemones, jeigu jos skirtos 
konkurencingumo arba naujovių diegimo 
didinimui ir nesudaro naujų kliūčių 
energetikos įmonėms.

Pagrindimas

Teisėkūros srities parama turi atitikti bendruosius KNP tikslus.

Pakeitimas 44
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 

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

Pagrindimas

Energijos tiekimo įvairinimas sumažina priklausomybę nuo vienintelio energijos šaltinio. 
Tačiau pasirenkant atskiras energijų mišinio dalis būtina atsižvelgti į energijos šaltinius, 
kurie jau naudojami įgyvendinant Kioto tikslus ir kurie energijos tiekimo nutraukties atveju 
užtikrintų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo galimybę.

Pakeitimas 45
40 straipsnio b punktas

b) integruoti naujus ir atsinaujinančius 
energijos šaltinius į vietines aplinkos ir 
energetikos sistemas;

b) integruoti naujus, atsinaujinančius ir
turimus energijos šaltinius į vietines 
aplinkos ir energetikos sistemas;

Pagrindimas

Tačiau pasirenkant atskiras energijų mišinio dalis būtina atsižvelgti į energijos šaltinius, 
kurie jau naudojami įgyvendinant Kioto tikslus.

Pakeitimas 46
45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Taisykles, nuostatus ir kriterijus bendrai 
parengia suinteresuotosios šalys; jie turi 
būti visiems dalyviams vienodai skaidrūs, 
aiškiai suprantami ir įvykdomi.

Pagrindimas

Aiškios ir skaidrios taisyklės, nuostatos ir kriterijai padeda suinteresuotiems asmenims 
pateikti kokybiškus ir potencialiai sėkmingus pasiūlymus.

Pakeitimas 47
46 a straipsnis (naujas)

46 a straipsnis
Strateginis pagrindų programos valdymas
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Strateginį pagrindų programos valdymą 
perima Komisija ir 46 straipsnyje minimas 
EIPC komitetas. Strateginis valdymas 
apima visų pirma priemonių valdymą, o 
jei reikia – ir jų perskirstymą bei paramos 
galimybių prioritetų nustatymą.

Pagrindimas

Komisijos Įmonių generalinis direktoratas (GD) turi tiesioginį ryšį su tikraisiais 
konkurencingumo ir naujovių diegimo varikliais – MVĮ. Todėl Įmonių GD turtėtų būti 
suteiktas pagrindinis vaidmuo.

Pakeitimas 48
II priedo 1 pastraipos D a dalis (nauja)

Da. Finansinių priemonių lėšų skirstymas
Bendras orientacinis biudžetas, skirtas 
Bendrijos finansinėms priemonėms MVĮ, 
skirstomas taip: ne mažiau kaip 65% 
skiriama MVĮ spartaus augimo ir 
naujovių priemonei (GIF), lėšas tolygiai 
paskirstant GIF 1 ir GIF 2; ne daugiau 
kaip 35% priemonių skiriama MVĮ 
garantijų priemonei (SMEG).

Pagrindimas

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

Pakeitimas 49
II priedo 2 pastraipos C dalies 2 punktas

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 

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

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

Pagrindimas

Pagal MAP vykdytas EMF steigimo schemų, GIF 1 pirmtakių, naudojimas pasirodė 
nepakankamas dėl privačių investuotojų trūkumo, kurie turėjo pateikti nustatytus 50% 
kapitalo. Todėl skirtingai nei MAP, KNP programoje reikia palikti galimybę valstybiniams 
investuotojams, kaip siūloma šioje Komisijos redakcijoje, savo ruožtu stengiantis pritraukti 
kaip galima daugiau privačiųjų investuotojų, siekiant optimaliai panaudoti GIF 1. 

Pakeitimas 50
III priedo a punkto 7 a įtrauka (nauja)

- remti MVĮ, teikiančias paraiškas 
dalyvauti Europos mastu skelbiamuose 
viešųjų sutarčių konkursuose.



PE 364.805v01-00 28/29 PR\586132LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

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

Pakeitimas 51
III priedo c punkto 2 įtrauka

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

- padėti MVĮ nustatyti savo mokslinių 
tyrimų ir plėtros srities poreikius ir rasti 
panašių poreikių turinčių partnerių bei 
tarpininkauti ieškant arba rasti MTTP
paslaugą teikėjus,

Pagrindimas

MVĮ taip pat reikia padėti ieškoti MTTP paslaugų teikėjų.

Pakeitimas 52
III priedo c a punktas (naujas)

ca. Keitimasis informacija MVĮ 
skatinimui pagerinti
- tinklinėje apsaugotų duomenų bazėje 
kaupti, įvertinti ir perduoti žinias bei 
idėjas, susijusias su finansiniu ir 
nefinansiniu MVĮ skatinimu (be kita ko, 
įtraukiant ir Bendrijos lėšas), siekiant 
sukurti inovacines MVĮ paramos 
priemones ir modelius.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas dėl 20 straipsnio d dalies pakeitimo.
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EXPLANATORY STATEMENT

Wichtigstes Anliegen des Berichterstatters ist die strukturelle Ausrichtung des Programms auf 
die möglichen Antragsteller und damit direkten Nutznießer. Hier sind zwei Kernelemente zu 
nennen. Erstens muss der potentielle Antragsteller im Vorfeld einer Bewerbung die 
Möglichkeit haben, sich ausreichend über die Fördermöglichkeiten des CIP zu erkundigen 
und dann bei möglichst gleich bleibendem Ansprechpartner in den Antragsprozess 
einzusteigen. Dies ist nur realisierbar, wenn für das CIP eine One-Stop-Shop-Lösung 
gefunden wird. Der Berichterstatter begrüßt ausdrücklich die Absicht der Kommission eine 
Programmagentur für das CIP zu errichten und bittet das Parlament um politische 
Unterstützung für dieses Vorhaben. Eine Programmagentur für das CIP müsste dann 
entsprechend ausgestattet sein, um die vielfältigen Bedürfnisse der Antragsteller auch im 
Vorfeld bereits befriedigen zu können.

Die zweite wichtige Forderung in dieser Hinsicht ist die radikale Vereinfachung des 
Antragsprozesses. Das bereits früher verwendete Zwei-Stufenprogramm ist für weite Teile 
des CIP geeignet und senkt die Einstiegshürde für interessierte KMU deutlich. Die 
Beteiligung weiter Teile innovativer Unternehmen kann damit sichergestellt werden.

Im Bereich des IKT-Programms ist von besonderer Bedeutung, dass der Fokus von den 
Behörden auf die eigentlichen Treiber von Innovation, die KMU verschoben wird. Zwar 
erkennt der Berichterstatter an, dass Verwaltungsstrukturen einen wichtigen Rahmen bilden, 
der entscheidend über die Innovationsfähigkeit von KMU entscheidet, dies darf aber nicht 
dazu führen, dass Förderung hier ausschließlich auf Behörden beschränkt bleibt.

Auch im Bereich Intelligente Energien und Technologien befürwortet der Berichterstatter eine 
Ausdehnung. Die Erweiterung des Programmtitels um "Technologie" macht deutlich, dass 
Europa in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Entwicklung vor allem auf die 
Entwicklung technologiegestützter Lösungen setzten muss, wenn diese Bestrebungen zu mehr 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit führen sollen.

Besonders wichtig ist hierbei der Einschluss bestehender Energieformen, die den Umwelt-
und Effizienzzielen genügen sollen. Gerade hier lassen sich oft mit geringen Aufwendungen 
erstaunliche Ergebnisse im Sinne nachhaltiger Energieversorgung und Effizienzsteigerung 
gewinnen.

Abschließend lässt sich sagen, dass das CIP zwar der Nukleus der Innovationspolitik der EU 
ist, der mit 4,2 Mrd. EUR bei einer Laufzeit von 7 Jahren und 25 Staaten extrem gering 
ausgestattet ist; andererseits müssen wir das CIP aber als Katalysator sehen, durch den 
Innovationsprozesse auch in anderen Programmen (Regionalförderung, Agrarmarkt, Verkehr 
etc.) angestoßen werden.


