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SANTRAUKA (I–IX dalys) 

Komisijos atsakymai  

III. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu MVĮ, įskaitant jų tarptautinimą, buvo remiamos pagal 

Sanglaudos politiką pasitelkiant ERPF, kuris sudaro didžiausią ES biudžeto, skirto MVĮ 
konkurencingumui didinti ir MVĮ inovacijoms, skaitmeninimui bei perėjimui prie mažo anglies 

dioksido kiekio technologijų ekonomikos skatinti, dalį (40 mlrd. EUR). VI. Komisija sutinka, kad 

2011 m. strategijoje teisingai nustatytos pagrindinės kliūtys, ir mano, kad daugelis strategijoje 
numatytų veiksmų buvo sėkmingai įgyvendinti. 

Komisija taip pat sutinka, kad 2015 m. paskelbtoje ir 2017, 2019 ir 2020 m. atnaujintoje „ES 
priemonių, kuriomis prisidedama prie Europos verslo tarptautinimo, apžvalgoje“ tik iš dalies 
atsižvelgta į Europos Audito Rūmų nustatytą poreikį atnaujinti visų šioje srityje vykdomų atitinkamų 
veiksmų sąrašą (kuriuo remiantis būtų galima nustatyti esamų veiksmų trūkumus, dubliavimąsi ir 
galimą sinergiją). 

VII. .Nors viso poveikio MVĮ tarptautinimui neįmanoma įvertinti, 2017 m. tarpiniame COSME 

programos vertinime aiškiai nurodyta, kad EĮT buvo veiksmingas. Komisija ir EISMEA siekia stiprinti 
atnaujinto EĮT poveikį. Jos taip pat siekia toliau gerinti EĮT ir kitų tarptautinimo priemonių 
koordinavimą ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. 

VIII. Nors nėra specialios paskirtos koordinavimo įstaigos, įgyvendinant iniciatyvą „Start-up 

Europe“ rengiamais aukščiausiojo lygio susitikimais ir kitais reguliariais vidaus ir išorės susitikimais 
nuo 2020 m. kovo mėn. prisidedama prie strateginio iniciatyvos koordinavimo siekiant jos bendrų 
tikslų, pabrėžiant pradedančiųjų įmonių indėlį į ekonomikos augimą, rengiant konkrečias 
rekomendacijas dėl politikos ir sudarant sąlygas projektų atstovams bendradarbiauti. 

Komisija parengs papildomus rodiklius ir tikslus bendram iniciatyvos veiksmingumui įvertinti. 

IX. Pirma įtrauka. Komisija ir EISMEA pritaria šiai rekomendacijai. 

Antra įtrauka. Komisija ir EISMEA pritaria šiai rekomendacijai. 

Trečia įtrauka. Komisija pritaria šioms rekomendacijoms. 

ĮVADAS (1–19 dalys) 

Komisijos atsakymai 

05. Svarbu pabrėžti, kad pagrindinis iniciatyvos „Small Business Act“ tikslas buvo nustatyti 

pagrindinius politikos formavimo ir įgyvendinimo principus 

ES ir valstybių narių lygmenimis.  
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13. Komisija pažymi, kad yra kitų labai svarbių MVĮ tarptautinimo iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl 

klasterių.  

15. 2015–2021 m. pagrindinį EĮT biudžetą sudarė COSME programa. Tačiau pagal programos 

„Horizontas 2020“ MVĮ priemonę buvo skirtas papildomas finansavimas konkrečioms inovacijų 
paslaugoms, siekiant padėti tos priemonės paramos gavėjams ir pagerinti novatoriškų Europos MVĮ 
inovacijų valdymo pajėgumus. ES finansavimas papildo paslaugas, kurias vietos, regionų ir 
nacionaliniu lygmenimis jau teikia EĮT nariai, ir yra skirtas Europos pridėtinei vertei kurti. 

AUDITO APIMTIS IR METODAS (20–23 dalys)  

Komisija atsakymų nepateikė. (kai atsakymų nėra visame skirsnyje) Stilius – „įprastas“ 

PASTABOS (24–77 dalys) 

Komisijos atsakymai 

24. Pirma įtrauka. Daugumoje ES projektų atsižvelgiama į tikslą skleisti informaciją ne tik 

projektuose dalyvaujančioms įmonėms, bet ir verslo organizacijoms bei kitoms nacionalinėms 
platformoms. 

Antra įtrauka. ES projektus, turinčius tarptautinį aspektą, dažnai įgyvendina ES delegacijos. Kai 
įgyvendinimui vadovauja būstinė, ES delegacijos dalyvauja nuo pradinio etapo ir taip pat informuoja 
ir (arba) įtraukia valstybių narių atstovus susijusiose trečiosiose šalyse. 

Trečia įtrauka. Daugumą projektų pradėta vykdyti nustačius pradinę padėtį trečiosiose šalyse ir 
įgyvendinus faktų nustatymo misijas. Išsamiose konsultacijose trečiosiose šalyse nuolat dalyvavo 
šalyje veikiantys valstybių narių atstovai ir verslo organizacijos. Minėta veikla sudarė sąlygas geriau 
išnagrinėti Europos įmonių veiklą tikslinėse trečiosiose šalyse ir sustiprinti suinteresuotųjų subjektų 
tarpusavio bendradarbiavimą.  

26. Nuosekli ir koordinuota parama MVĮ yra teisėtas tikslas. Tačiau akivaizdu, kad globalizacija ir 

augančios rinkos trečiosiose šalyse verčia valdžios institucijas didinti ES įmonių rėmimo šiose 
užsienio rinkose priemonių skaičių. 

27. Atsižvelgiant į didelį šios srities subjektų skaičių, sunku susidaryti išsamų vaizdą iš dalies dėl 

to, kad projektais siekiama tikslų, kurie kinta besikeičiančioje pasaulio ekonomikos arenoje. 

28. Aprašyta apžvalga yra ES vidaus užduotis, apimanti tik tarptautinimui skirtas ES priemones. Ji 

neapima valstybių narių veiksmų būtent dėl didžiulio valstybių narių lygmeniu vykdomų veiksmų 
skaičiaus. 

30. Neseniai reorganizavus Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinį direktoratą, 

Komisija dabar turi specialų padalinį, kuris apima ir MVĮ tarptautinimą, ir tarptautinimą platesniu 
mastu. Pagrindiniai paramos tinklai, pavyzdžiui, EĮT ir klasterių tinklai, taip pat yra centralizuoti 
viename padalinyje. Šie padaliniai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir su MVĮ padaliniu. Be to, 
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privalomomis tarnybų tarpusavio konsultacijomis užtikrinamas Komisijos tarnybų veiklos 
koordinavimas. 

31. Kai kuriais veiksmais, pavyzdžiui, veiksmais, kuriais siekiama didinti informuotumą apie LPS 

teikiamą naudą (žr. 35 dalį), ir „ES priemonių, kuriomis prisidedama prie Europos verslo 
tarptautinimo, apžvalga“ iš dalies atsižvelgiama į šį poreikį ir suteikiama vertingos informacijos, 
kurios reikia norint patekti į naujas rinkas. 

34.  Žr. Komisijos atsakymą į 35 dalies pastabas. 

35. Komisija ėmėsi įvairių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti nepakankamos praktinės 

informacijos apie tai, kaip naudotis LPS, problemą. Nuo 2020 m. spalio mėn., pradėjusi naudoti 
priemonę „Access2Market“ ir savo integruotas priemones ROSA (Kilmės taisyklių įsivertinimo 
priemonė) ir „Acccess2Procurement“, Komisija šioje srityje padarė didelę pažangą. 2022 m. portalas 
„Access2Markets“ turėtų išplėsti paslaugas, o ROSA iki 2022 m. pabaigos turėtų būti taikoma 
visiems susitarimams. 

2020 m. spalio mėn. pradėjus naudoti priemonę „Access2Markets“, kartu surengta informuotumo 
didinimo kampanija, kurią vykdant buvo pabrėžiama laisvosios prekybos susitarimų nauda. Nuo šios 
priemonės taikymo pradžios 2021 m. ja naudojosi beveik 1,9 mln. lankytojų, o tai rodo, kad 
informuotumo didinimo kampanijos buvo veiksmingos. Taip pat buvo surengti mokymo renginiai 
pagrindiniams informacijos skleidėjams (pvz., EĮT, prekybos skatinimo organizacijoms (TPO), ES 
delegacijoms, verslo asociacijoms), kurie paskui gali skleisti žinias. 

36. Informuotumo didinimas yra nuolatinis procesas ir Komisija toliau dės pastangas šioje srityje. 

MVĮ reikia pagalbos, kad jos galėtų pasinaudoti mūsų LPS teikiama nauda, o veiksminga 
komunikacija yra labai svarbi siekiant išnaudoti jų potencialą. Todėl Komisija toliau stiprina 
komunikacijos ir MVĮ informavimo veiklą, kuriai vadovauja 2020 m. liepos mėn. paskirtas už 
prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingas vyriausiasis pareigūnas. Pirmaisiais jo 
paskyrimo metais buvo pasiekti keli svarbūs laimėjimai, pavyzdžiui, sukurta tvirta informacijos 
šaltinių grandinė (MVĮ skirtos išsamios gairės ir paaiškinimai dėl prekybos susitarimų supaprastinta 
kalba), įgyvendintos informavimo ir skatinimo kampanijos, taip pat sukurta glaudesnė partnerystė 
su suinteresuotaisiais subjektais ES ir trečiosiose šalyse.  

37. Komisija pripažįsta, kad tinklams prireikė laiko būtinoms jungtims sukurti. Nepaisant to, jie nuo 

pat pradžių teikė vertingą paramą MVĮ. Akivaizdu, kad kuo plačiau jie bus žinomi ir matomi, tuo 
didesnis bus jų poveikis. 

38. 2011 m. MVĮ tarptautinimo strategijoje teigiama, kad „turėtų būti siekiama, kad ilgainiui 

paslaugos būtų kuo labiau finansuojamos savo lėšomis, siekiant sumažinti neteisėto privačių 
paslaugų teikėjų išstūmimo iš rinkos riziką“. Dėl savo pobūdžio ir palyginti riboto finansavimo jų 
paslaugos negali būti tokios pat intensyvios, specializuotos ir išsamios, kaip ir apmokamos 
konsultantų ar specializuotų bendrovių paslaugos. 

40. Komisija pripažįsta finansinio tęstinumo stokos problemą, kurią iš dalies lėmė savarankiškumo 

stoka. ELAN projekto atveju ją lėmė ir tai, kad buvo pakeistas taikytinas reglamentas: ELAN 
projektas buvo finansuojamas pagal ICI+ priemonę, kuri 2013 m. pabaigoje buvo panaikinta, o 
pagal naująją priemonę (Vystomojo bendradarbiavimo priemonę) nebuvo galima finansuoti 
intervencijų, kurios visų pirma atitinka ES interesus. Nors rengiant ICI+ projektus Pietryčių Azijoje 
buvo parengtas planas, kaip užtikrinti finansinį tvarumą pasibaigus projektui, to nebuvo įmanoma 
padaryti, be kita ko, dėl apribojimų, susijusių su teisiniu statusu kai kuriose šalyse, ir sunkumų 
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didinant narystės bazes. Nepaisant šių problemų, ELAN sukurti tinklai ir ICI+ projektų veikla, kurią 
tęsė projektų partneriai, vis dar turi tam tikrą ilgalaikį poveikį. 

5 langelis Nepasiektas kelių 2014–2020 m. pradėtų bendrai finansuojamų ES 
projektų tvarumas  

Komisija nurodo savo atsakymą į 40 dalies pastabas dėl ELAN ir ICI+ projektų. 

Be to, nors konkretus ICI+ projektų Pietryčių Azijoje poveikio vertinimas nebuvo atliktas, Komisija 

tikslinėse šalyse konsultavosi su valstybėmis narėmis ir ES delegacijomis. Projektams taip pat buvo 

taikoma rezultatų stebėsena, kuri padėjo perorientuoti tam tikrą projektų veiklą ir geriau 

koordinuoti tikslinių šalių ICI+SEA projektus. 

 

42. Žr. 81 dalies pastabas. 

43. Nors MVĮ tarptautinimo strategijos įgyvendinimo vertinimas nebuvo atliktas, įgyvendinant 

atitinkamų tarnybų programas buvo reguliariai atliekamas sistemingas projektų vertinimas. 

44. Bus nuodugniai išnagrinėta galimybė kitoje metinėje bendrosios rinkos ataskaitoje daugiau 

dėmesio skirti MVĮ tarptautinimo vertinimui. 

46. Komisija sutinka su EISMEA ir bendradarbiaus su ja atlikdama naują MVĮ informuotumo apie 

EĮT vertinimą 

47. Šalių ir net toje pačioje šalyje įsteigtų konsorciumų veiklos rezultatų skirtumai yra įprasti dėl 

teisingai per auditą nustatytų veiksnių ir dėl politinių bei ekonominių veiksnių, kurie įvairiose šalyse, 
regionuose ir ekonomikos sektoriuose gali būti skirtingi. Tai rizika, būdinga visiems konsorciumams, 
sudarytiems paskelbus konkurencinį kvietimą teikti pasiūlymus. 

49. Nurodytas MVĮ informuotumo apie EĮT rodiklis buvo nustatytas 2015 m., t. y. daugiau nei prieš 

šešerius metus. Net kalbant apie 2015 m. duomenis, buvo įvertintas EĮT veiklos matomumas 
visoms MVĮ, o tinklo tikslinė MVĮ grupė yra labiau ribota ir apima tik tas MVĮ, kurios nori diegti 
inovacijas ir plėstis tarptautiniu mastu. 

Siekiant pabrėžti informuotumo didinimo svarbą, buvo reikalaujama, kad naujo EĮT konkurso1 
dalyviams būtų taikomi griežti su tuo susiję reikalavimai. 

50. Audito ataskaitoje nurodytiems pareiškėjams skirtame vadove kalbama apie 2014 m. kvietimą 

teikti pasiūlymus. Įgyvendinimo laikotarpiu buvo pateikta papildomų gairių. Visi konsorciumai turi 
sukurti nacionalinę interneto svetainę (ypač svarbu šalyse, turinčiose daugiau nei vieną 
konsorciumą), kurioje būtų galima susipažinti su visomis finansavimo galimybėmis. Komisija ir 
EISMEA ėmėsi priemonių šiai padėčiai pagerinti naujajame EĮT. Ji taip pat skatino bendradarbiavimą 

                                                 
1 2021 m. birželio mėn. kvietimas teikti pasiūlymus SMP-COSME-2021-EEN Europos įmonių tinklas.  
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su kitais tinklais arba partneriais, pavyzdžiui, klasterių organizacijomis, teikdama konkrečius 
tiesioginio bendradarbiavimo nurodymus2. 

51. Komisija ir EISMEA sutinka, kad būtina „stipriau integruoti EĮT į nacionalines ir regionines 

organizacijas“. 

Komisija sutinka, kad svarbu bendradarbiauti su kitais ES nacionaliniais subjektais trečiosiose 
šalyse. Tai jau vyksta keliose šalyse, o Komisija ir EISMEA nuolat tobulina šį bendradarbiavimą, kai 
tai įmanoma.  

52. Pagal 2021 m. gegužės mėn. kvietimą teikti pasiūlymus oficiali asocijuotosios narystės 

koncepcija pakeista lanksčiu požiūriu, pagal kurį Komisija ir EISMEA gali sudaryti dvišalius 
susitarimus su atitinkamomis organizacijomis. Regioniniai ir nacionaliniai konsorciumai gali sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimus savo lygmeniu. Konkretūs susitarimo memorandumai nėra 
vienintelės bendradarbiavimo priemonės ir gali būti nereikalingi arba netinkami3.  
. 

53. Naujajame EĮT Komisija ir EISMEA kiekvienu konkrečiu atveju nuspręs, kaip geriausiai užtikrinti 

bendradarbiavimą.  

EIB dalyvavo Komisijos ir EISMEA mokymo seminaruose, kad informuotų EĮT narius apie savo 
vaidmenį ir konsultacinės paramos paslaugas, ir toliau rengs mokymą, kaip tinklas prašė per 
Komisiją ir EISMEA.  

54. Be to, verslo bendradarbiavimo centrai arba nuo 2022 m. EĮT tarptautinio tinklo partneriai turi 

ne tik įrodyti savo su EĮT susijusią veiklą (pagal PVRR), bet ir laikytis kokybės standarto. To 
nepadarius, gali būti prarastas EĮT statusas. 

56. EĮT aprėptis šalyse, kurios nedalyvauja COSME programoje, grindžiama kokybinėmis 

paraiškomis, gautomis pagal paskelbtus kvietimus tapti verslo bendradarbiavimo centru. Komisija ir 
EISMEA ir toliau nepriims EĮT kokybės standartų neatitinkančių paraiškų. Komisija ir EISMEA plačiai 
viešino šį kvietimą, be kita ko, per Tarptautinę visuotinės prieigos prie informacijos dieną, taip pat 
per ES delegacijas svarbiausiose šalyse partnerėse. 

Pirmenybė bus teikiama paraiškoms iš šalių ir (arba) prekybos blokų, su kuriais ES: yra sudariusi 
visapusiškus laisvosios prekybos susitarimus, ekonominės partnerystės susitarimus ir (arba) 
investicijų susitarimus; yra sukūrusi klestinčią mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystę arba jau turi 
tinkamą verslo ir MVĮ rėmimo infrastruktūrą ir nori investuoti į jos plėtrą4. 

57. Komisija pripažįsta, kad skirtingų konsorciumų paslaugų kokybė šalyse ir (arba) regionuose 

gali skirtis.  

Komisija kartu su EISMEA nuolat stebi EĮT tinklo veikimą trečiosiose šalyse, kad tuo pačiu metu 
išlaikytų tam tikrą standartą, tačiau pagal tinklo pobūdį neįmanoma užtikrinti vienodą kokybę 
geografinėse vietose, kurių tiek daug ir kurios yra tokios įvairios. Pagal kvietimą pareikšti 
susidomėjimą ypatingas dėmesys buvo skiriamas tikslui užtikrinti bendrą aukštą paslaugų lygį. 

                                                 
2 Žr. 2021 m. birželio mėn. kvietimo teikti pasiūlymus SMP-COSME-2021-EEN Europos įmonių tinklas 2.3.5 

ir 2.4.1.2 skirsnius. 

3 Kvietime pateiktos įvairios bendradarbiavimo galimybės ir priemonės 

4 2021 m. liepos mėn. kvietimas pareikšti susidomėjimą tapti EĮT tarptautinių tinklų partneriais, p. 6. 
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58. Komisija ir EISMEA surengė nemažai mokymo apie galimybes gauti finansavimą renginių ir 

glaudžiai bendradarbiavo, kad padėtų ES MVĮ pasinaudoti laisvosios prekybos susitarimais. 
Naujajame EĮT Komisija ir EISMEA glaudžiai bendradarbiaus su EĮT nariais, visų pirma su Galimybių 
gauti finansavimą ir Tarptautinimo teminėmis grupėmis, kad nustatytų ir patenkintų tolesnio 
mokymo poreikius. 

59. Komisija ir EISMEA pripažįsta, kad šios informacijos matomumas internete ir prieinamumas 

EĮT nariams labai skiriasi. Komisija ir EISMEA įsipareigojo nuolat gerinti ir derinti šios informacijos 
prieinamumą ir matomumą EĮT, EIKC ir Komisijos portaluose. 

60. Komisija ir EISMEA norėtų pabrėžti, kad EĮT veikia teminė grupė, specialiai skirta šiam 

galimybės (visų pirma MVĮ) gauti finansavimą klausimui; ji nuolat rengia posėdžius ir keičiasi 
informacija. Taip pat žr. Komisijos atsakymą į 58 dalies pastabas. 

61. Pagal naująjį EĮT steigiami nuolatiniai LPS kontaktiniai punktai. 

Nepaisant pandemijos, 2021 m. Komisijai vis tik pavyko surengti virtualią instruktorių mokymo 
sesiją, siekiant padėti EĮT įdiegti portalą „Access2Markets“5. Iki šiol Komisija surengė mokymo 
seminarus 22 iš 24 ES kalbų ir į savo virtualius mokymo renginius sėkmingai įtraukė dalyvius iš 
kiekvienos valstybės narės. 

62. 2022 m. pradžioje EISMEA sukūrė ir atnaujino EIT bendruomenei skirtą tinklaveikos, mokymosi 

ir mainų platformą. Ši atnaujinta platforma turėtų palengvinti prieigą prie priemonių, kurių EĮT reikia 
tam, kad jis galėtų teikti geresnes paslaugas visais kliento aptarnavimo etapais. 

63. Kiekvienais metais nustatomas ir tikslinamas centralizuotas orientacinis mokymo tvarkaraštis.  

Tuo tikslu Komisija ir EISMEA įvertins galimą tolesnio mokymo apie galimybes gauti finansavimą ir 
LPS poreikį ir reaguos, parengdamos tinkamas mokymo programas, įskaitant, kai tinkama, EIB / EIF 
dėstomas temas. 

68. Kai kurie iniciatyvos „Startup Europe“ projektus įgyvendinę partneriai toliau bendradarbiauja 

vykdydami savo veiklą, nors ir kitu pavadinimu.  

71. Komisija nustatė paramą gavusių pradedančiųjų įmonių ir technologijų sektorių skaičių, taip 

pat į projektus įtrauktų valstybių narių ir asocijuotųjų šalių skaičių. Tačiau visos iniciatyvos lygmeniu 
reikia toliau stengtis apibrėžti papildomus pažangos vertinimo matus. 

72. Nors jokios specialios paskirtos koordinavimo įstaigos nėra, įgyvendinant iniciatyvą „Start-up 

Europe“ rengiamais aukščiausiojo lygio susitikimais ir kitais reguliariais vidaus ir išorės susitikimais 
prisidedama prie strateginio iniciatyvos koordinavimo siekiant jos bendrų tikslų, pabrėžiant 
pradedančiųjų įmonių indėlį į ekonomikos augimą, rengiant konkrečias rekomendacijas dėl politikos 
ir sudarant sąlygas projektų atstovams bendradarbiauti. 

73. Nuo 2019 m. labai stiprinamas iniciatyvos „Startup Europe“ veiklos koordinavimas su EĮT. Be 

to, iniciatyva „Startup Europe“ nuo 2021 m. yra Europos inovacijų tarybos darbo programos dalis. 
2021 m. kovo mėn. pasirašius ES deklaraciją dėl pradedančiosioms įmonėms taikomo 
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kompetencijos standarto (angl. EU Startup Nations Standard of Excellence)6, koordinavimas su 
valstybių narių iniciatyvomis ir tarp jų taip pat pagerėjo. 

Kalbant apie koordinavimą su nacionalinėmis iniciatyvomis, programos komitetuose kas dvejus 
metus vyksta diskusijos su nacionalinių programų atstovais, siekiant susitarti dėl darbo programos 
ir pranešti apie pasiektus rezultatus. 

Naujajame EĮT buvo sukurta nauja EĮT narių teminė grupė „Pradedančiosios ir veiklą plečiančios 
įmonės“ (angl. „Start-ups & Scale-ups“). Komisija ir EISMEA bendradarbiaus su grupe, kad užtikrintų 
bendradarbiavimą su iniciatyva „Startup Europe“.  

Iki 2019 m. kasmetinis iniciatyvos „Startup Europe“ aukščiausiojo lygio susitikimas suteikė galimybę 
projektų atstovams dalytis duomenimis, patirtimi, aptarti sinergiją ir nustatyti bendradarbiavimo 
galimybes. Dėl pandemijos šie aukščiausiojo lygio susitikimai 2020 ir 2021 m. neįvyko. 

75. 2021 m. Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir Islandija pasirašė deklaraciją dėl 

pradedančiosioms įmonėms taikomo kompetencijos standarto, kuria siekiama remti 
pradedančiąsias įmones visoje Europoje kiekvienu jų plėtros etapu. Siūlomais veiksmais bus 
sukurtos palankesnės sąlygos pradedančiosioms įmonėms visais jų gyvavimo ciklo etapais ir 
supaprastinti įmonių steigimo, talentų pritraukimo ir dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose procesai. 
2021 m. kovo mėn. Komunikate dėl skaitmeninio dešimtmečio Komisija taip pat nustatė tikslą iki 
2030 m. padvigubinti vienaragių skaičių ES. Komisijos tiesioginių užsienio investicijų reglamentu ir 
tikrinimo mechanizmu7  

 taip pat siekiama sumažinti riziką, susijusią su strateginio turto įsigijimu. 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS (78–90 dalys) 

Komisijos atsakymai 

78. Veikla, kuria siekiama gerinti nuoseklumą ir koordinavimą, yra vidutinės trukmės ir ilgalaikis 

tikslas. Užduotis yra labai sudėtinga dėl dalyvaujančių subjektų skaičiaus (ES viduje ir už jos ribų) ir 
projektų įvairovės. 

79. Iš tiesų sutinkame, kad ne visi įgyvendinti veiksmai buvo sėkmingi. Vis dėlto įgyta patirtis taip 

pat svarbi. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad sukurti ir naudoti daugiakalbį interneto portalą, jungiantį visas 
ES ir valstybių narių tarnybas, skirtas MVĮ tarptautinimui remti, pernelyg sudėtinga ir tam reikia 
daug išteklių. 

80. ES ir valstybių narių veiksmų koordinavimas pagerėjo pradėjus rengti reguliarius susitikimus 

su prekybos skatinimo organizacijomis ir neseniai sukūrus Europos prekybos skatinimo organizacijų 
tinklą. 

                                                 
6 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-

support-growth-eu-startups 

7 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/452, kuriuo nustatoma 
tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj. 
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ES delegacijos įtraukia ir informuoja valstybių narių ambasadas apie šioje srityje parengtus 
projektus, o Patekimo į rinką komitetas (ES susitikimuose su valstybėmis narėmis) taip pat 
reguliariai teikia informaciją apie trečiosiose šalyse ES rengiamus veiksmus. 

81. Šiuo metu imamasi pradinių planavimo veiksmų, kad būtų galima atlikti galutinį programos 

COSME vertinimą. Dėl ilgo laikotarpio, skirto pagal programą COSME remiamiems tam tikrų rūšių 
veiksmams įgyvendinti, ankstesniame vertinime nebūtų galima visapusiškai įvertinti programos 
rezultatų. 

Kai kurių projektų tvarumo klausimas yra sudėtingas, nes daugeliui projektų nebuvo leista gauti 
pelno. 

82. Komisija ir EISMEA atkreipia dėmesį į išlygas dėl šalių prioritetų nustatymo pagal pirmiau 

minėtą kvietimą pareikšti susidomėjimą tapti tarptautiniais tinklo partneriais. 

83. Komisija ir EISMEA sutinka, atkreipdamos dėmesį į sunkumus užtikrinant vienodai aukštą 

pasiektų rezultatų lygį. Kartu jos sieks užtikrinti, kad EĮT nariai atitiktų matomumo ir komunikacijos 
reikalavimus. 

84. Nors oficialūs bendradarbiavimo susitarimai gali būti būtini, jie yra tik viena iš prieinamų 

priemonių. 

85. Komisija kartu su EISMEA nuolat stebi EĮT veiklą trečiosiose šalyse ir prireikus imasi veiksmų. 

Jos aktyviai skatino naująjį kvietimą teikti paraiškas, tačiau negali garantuoti arba užtikrinti, kad 
būtų pateiktos paraiškos iš tam tikrų šalių. Be to, pareiškėjai turi atitikti tinkamumo reikalavimus ir 
dalyvauti vertinimo procese. 

86. Komisija ir EISMEA skirs dėmesio tolesniam mokymui ir glaudesniam bendradarbiavimui 

galimybių gauti finansavimą ir LPS klausimais, taip pat ieškos būdų, kaip padidinti tinklui teikiamo 
mokymo aprėptį ir didinamąjį poveikį. Jos toliau plėtos glaudesnį bendradarbiavimą su EIB / EIF8. 
2022 m. vasario mėn. pradėtos taikyti naujos IT priemonės. 

87. 2014–2020 m. iniciatyvos „Startup Europe“ biudžetas buvo apribotas iki 30 mln. EUR. 

88. Žr. atsakymą į 72 ir 73 dalių pastabas. 

89. Žr. atsakymą į 71 dalies pastabas. 

90. Galimybė patekti į visas galimas rinkas (įskaitant tarptautines rinkas) ir finansavimo 

galimybės labai svarbios, kad Europos pradedančiosios įmonės galėtų augti ir plėstis ir taip tapti 
pasaulinio masto lyderėmis. Veiklą plečiančių įmonių ryšių užmezgimo renginių organizavimas 
siekiant sudaryti ilgalaikės partnerystės susitarimus, net jei tai lemia įsigijimus, yra sveikintinas 
dalykas, jei taip pradedančiosioms įmonėms sudaromos sąlygos toliau veikti ir augti ES. Galimybė 
patekti į visas galimas rinkas (įskaitant tarptautines rinkas) ir finansavimo galimybės labai svarbios 
tam, kad Europos pradedančiosios įmonės galėtų augti ir plėstis ir taip tapti pasaulinio masto 

                                                 
8 Be to, 2021 m. lapkričio 18–19 d. Komisijos ir EISMEA surengtoje mokymo sesijoje EIB pateikė EĮT 

nariams pranešimą apie EIB išsamų patikrinimą, susijusį su Europos inovacijų taryba. EIB yra pasirengęs 
dalyvauti būsimuose renginiuose, kad, be kita ko, pristatytų neseniai sukurtas IT priemones, įskaitant 
„Green Checker“. 
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lyderėmis. Veiklą plečiančių įmonių ryšių užmezgimo renginių organizavimas siekiant sudaryti 
ilgalaikės partnerystės susitarimus yra sveikintinas dalykas, net jei tai lemia įsigijimus, jei taip 
pradedančiosioms įmonėms sudaromos sąlygos toliau veikti ir augti ES. 

1 rekomendacija. Didinti informuotumą apie paramą MVĮ 

tarptautinimui, jos nuoseklumą ir tvarumą 

1.A. Komisija pritaria rekomendacijai. 

Komisija įsipareigoja reguliariai ir bet kuriuo atveju iki 2023 m. pabaigos atnaujinti savo „ES 
priemonių, kuriomis prisidedama prie Europos verslo tarptautinimo, apžvalgą“.  

Komisija norėtų pabrėžti, kad pagal pasidalijamojo valdymo principą Reglamento (ES) 2021/1060 
49 straipsnyje numatyta vadovaujančiųjų institucijų prievolė skelbti informaciją apie bendrai 
finansuojamus projektus. 

1.B. Komisija pritaria rekomendacijai. 

Spragų ir dubliavimosi analizė ir nustatymas yra pradinis žingsnis, kuris turėtų būti atliktas prieš 
pateikiant sprendimą sinergijai skatinti. 

1.C. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Naujose BRP (bendrosios rinkos programos) gairėse atsižvelgiama į ankstesnių veiksmų ir (arba) 
programų poveikio vertinimą ir tarpinį vertinimą.  

Vertinimas ir poveikio vertinimas daugiausia bus atliekami BRP lygmeniu. Tarnybos, įgyvendinančios 
veiklą pagal kiekvieną konkretų tikslą, yra atsakingos už duomenų rengimą, rinkimą ir kompiliavimą, 
kad galėtų tinkamai stebėti ir vertinti savo veiklą ir rengti reikiamas ataskaitas (žr. BRP pagrindinio 
akto MVĮ ramsčio 3.2.b tikslą).  

 Galutinis programos COSME vertinimas (2023 m.) ir tarpinis BRP vertinimas ketvirtaisiais 
programos įgyvendinimo metais suteiks informacijos, kurios reikia siekiant pagrįsti būsimus 
veiksmus, įskaitant bet kokius veiksmus, susijusius su MVĮ tarptautinimu. Be to, numatyta atlikti 
konkrečius kelių pagrindinių veiksmų vertinimus. 

1. D. Komisija pritaria rekomendacijai. 

Atlikti MVĮ tarptautinimo strategijos veiksmingumo vertinimą bus sudėtinga užduotis, atsižvelgiant į 
kitų politikos sričių (MVĮ politikos, prekybos politikos, pramonės politikos, regioninės politikos, 
vystymosi politikos) poveikį. 

2 rekomendacija. Didinti Europos įmonių tinklo matomumą, 

jo bendradarbiavimą su kitomis panašiomis programomis, 

mokymo veiklą ir geografinę aprėptį  

 2.A. Komisija ir EISMEA pritaria šiai rekomendacijai.  

  

 2.B. Komisija ir EISMEA pritaria šiai rekomendacijai. 
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 2.C. Komisija ir EISMEA pritaria šiai rekomendacijai. 

  

 2.D. Komisija ir EISMEA pritaria šiai rekomendacijai. 

 

3 rekomendacija. Pagerinti iniciatyvos „Startup Europe“ 

stebėseną ir ilgalaikį veiksmingumą 

3.A. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Komisija skatina ilgalaikį projektų veiklos tvarumą, tačiau užbaigus projektą ir konsorciumui 
nutraukus veiklą jos įgaliojimai „priversti jį užtikrinti“ yra riboti. Tačiau atskiri projekto partneriai gali 
nuspręsti tęsti tam tikrą projekto veiklą pasibaigus projektui. 

3.B. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

3.C. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 
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