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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 1
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

-A. atsižvelgdamas į tai, kad Europos Parlamento rezoliucijoje dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento, nustatančio Europos regioninės plėtros fondo, Europos 
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bendrąsias nuostatas1 raginama priimti visas 
būtinas teisines priemones, užtikrinančias, kad Bendrijos finansavimą gaunančios 
įmonės ilgą ir iš anksto nustatytą laiką nebūtų perkeliamos į kitą vietą, ir nuostatą, 
pagal kurią būtų atmestas veiklos, skatinančios žymų darbo vietų skaičiaus 
sumažėjimą arba uždaryti gamyklas esamose jų veiklos vietose, bendras 
finansavimas;

Or. de

  
1 P6_TA-PROV(2005)0277.
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis

A. atsižvelgdamas į tai, kad regioninės plėtros politikos tikslas – visų Europos Sąjungos 
regionų plėtra (išbraukta),

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 3
A konstatuojamoji dalis

A. atsižvelgdamas į tai, kad regioninės plėtros politikos tikslas – visų Europos Sąjungos 
regionų plėtra; kad tam reikėtų užtikrinti regioninės ir konkurencijos politikos 
tarpusavio darną (išbraukta),

Or. cs

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 4
A konstatuojamoji dalis

A. atsižvelgdamas į tai, kad regioninės plėtros politikos tikslas – visų Europos Sąjungos 
regionų subalansuota plėtra, ypač atsiliekančių ir neturtingų regionų pažanga 
vejantis kitus regionus; kad tam būtų naudinga užtikrinti valstybių narių regioninės 
plėtros politikos ir ekonominės ir socialinės politikos tarpusavio darną, o tai reiškia, 
kad viešoji pagalba turi būti skiriama kaip naujų darbo vietų kūrimą užtikrinančio 
Europos Sąjungos ekonomikos augimo pagal atnaujintos Lisabonos darbotvarkės 
tikslus skatinimo priemonė,

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 5
A konstatuojamoji dalis

A. atsižvelgdamas į tai, kad regioninės plėtros politikos tikslas – visų Europos Sąjungos 
regionų plėtra; kad tam reikėtų užtikrinti regioninės ir konkurencijos politikos 
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tarpusavio darną, o tai reiškia, kad viešoji pagalba turėtų būti skiriama pagal vidaus 
rinkos taisykles,

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 6
A konstatuojamoji dalis

A. atsižvelgdamas į tai, kad regioninės plėtros politikos tikslas – (išbraukta) Europos 
Sąjungos regionų plėtra; kad tam reikėtų užtikrinti regioninės ir konkurencijos 
politikos tarpusavio darną, o tai reiškia, kad viešoji pagalba neturi skatinti ūkinės 
veiklos įmonių perkėlimo,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 7
A konstatuojamoji dalis

A. atsižvelgdamas į tai, kad regioninės plėtros politikos tikslas – visų Europos Sąjungos 
regionų plėtra; kad tam reikėtų užtikrinti regioninės ir konkurencijos politikos 
tarpusavio darną, o tai reiškia, kad į viešąją pagalbą negali įeiti perkeltų ūkinės veiklos 
įmonių skatinimo priemonės ir kad ji negali sudaryti kliūčių šioms įmonėms 
pažeisdama laisvo judėjimo principus, laikantis nuostatos, kad visi veiksmai turi būti 
suderinami su EB sutarties 2 straipsnyje nustatytu uždaviniu skatinti aukšto lygio 
socialinę apsaugą,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 8
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. atsižvelgdamas į tai, kad sanglaudos politika yra viena iš Europos Sąjungos priemonių 
neturtingiausių regionų skirtumams mažinti ir kad ji atlieka labai svarbų vaidmenį 
remiant šiuose regionuose veikiančias įmones ir investuojant į jų infrastruktūros 
projektus; atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba yra teisinė priemonė šiam tikslui 
pasiekti,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 9
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. atsižvelgdamas į tai, kad pagrindiniai veiklos perkėlimo motyvai yra susiję su 
nekintamais veiksniais (prekybos vieta, geografine vieta, darbo sąnaudomis ir 
lankstumu, mokesčių sistema, išlaidomis energijai), esančiais šalyje, į kurią 
ketinama perkelti veiklą, o tai reiškia, kad vienkartinis finansavimas paprastai turi 
šalutinių padarinių,

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 10
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. atsižvelgdamas į tai, kad daugelis įmonių nusprendžia savo veiklą perkelti ne todėl, 
kad grėstų pavojus jų produktyvumui, veiksmingumui ar ekonominiam 
gyvybingumui; atsižvelgdamas į tai, kad veiklą perkėlusių įmonių darbuotojai 
netenka darbo, o kartais tuose regionuose nėra galimybių rasti kitą darbą; 
atsižvelgdamas į tai, kad tokius sprendimus įmonės priima gavusios nacionalinę ar 
Bendrijos viešąją pagalbą, kuri buvo skirta būtent tam, kad paskatintų sunkumus 
patiriančių regionų vystymąsi,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 11
Ab konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. atsižvelgdamas į tai, kad paprastai įmonės savo veiklą perkelia vien tik siekdamos 
didesnio pelno; atsižvelgdamas į tai, kad tokie atvejai atsiranda dėl „klajojančių“ 
investicijų, kitaip sakant, įmonės, užsitikrindamos paskatas, paramą ir pigią darbo 
jėgą, kuriai nesuteikia jokių teisių, ir pasinaudodamos lankstesnėmis 
aplinkosaugos taisyklėmis, siekia greitai gauti didelį pelną, o radusios pelningesnę 
alternatyvą perkelia veiklą kitur, kartais net nevykdydamos prisiimtų 
įsipareigojimų ir nepaisydamos to, kad tokie jų veiksmai turi ypač rimtų socialinių 
ir ekonominių padarinių,

Or. pt



AM\583140LT.doc 5/59 PE 362.888v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 12
Ac konstatuojamoji dalis (nauja)

Ac. atsižvelgdamas į tai, kad pirmiau aprašyta padėtis verčia skubiai Bendrijos 
mastu sukurti teisinę sistemą, reglamentuojančią tokio įmonių veiklos 
perkėlimo atvejus ir numatančią sankcijas, užtikrinančias, kad tokių atvejų 
nebūtų,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 13
B konstatuojamoji dalis

B. atsižvelgdamas į tai, kad dėl globalizacijos pasaulyje atsiranda skirtingų socialinių ir 
darbo modelių, taip pat ir nuožmi konkurencija tarp įmonių Europos Sąjungoje ir 
už jos ribų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 14
B konstatuojamoji dalis

B. atsižvelgdamas į tai, kad globalizacija, pažanga technologijų srityje ir barjerų 
įvažiuoti į kai kurias šalis panaikinimas sudaro palankias sąlygas tarptautiniams 
mainams (išbraukta),

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 15
B konstatuojamoji dalis

B. atsižvelgdamas į tai, kad globalizacija, pažanga technologijų srityje ir barjerų įvažiuoti 
į kai kurias šalis panaikinimas sudaro palankias sąlygas tarptautiniams mainams ir gali 
(išbraukta) paskatinti įmonių perkėlimo reiškinį,

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 16
B konstatuojamoji dalis

B. atsižvelgdamas į tai, kad globalizacija, pažanga technologijų srityje ir barjerų 
įvažiuoti į kai kurias šalis panaikinimas sudaro palankias sąlygas tarptautiniams 
mainams, o tai šiek tiek (išbraukta) skatina įmonių perkėlimo reiškinį,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 17
B konstatuojamoji dalis

B. atsižvelgdamas į tai, kad globalizacija, pažanga technologijų srityje ir barjerų įvažiuoti 
į kai kurias šalis panaikinimas sudaro palankias sąlygas tarptautiniams mainams ir 
Europos Sąjungai sukuria galimybių globalizuotame pasaulyje; tačiau 
atsižvelgdamas ir į tai, kad dėl šių priežasčių vis labiau skatinamas įmonių perkėlimo 
reiškinys,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 18
B konstatuojamoji dalis

B. atsižvelgdamas į tai, kad globalizacija, pažanga technologijų srityje ir barjerų įvažiuoti 
į kai kurias šalis panaikinimas sudaro palankias sąlygas tarptautiniams mainams, 
tačiau didina įmonių perkėlimo tikimybę,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 19
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. atsižvelgdamas į tai, kad dažniausiai savo veiklą perkelia ir restruktūrizaciją vykdo 
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tarptautinės įmonės, kurių prekybos apimtys sudaro apie du trečdalius visos 
pasaulio prekybos ir kurių prekyba tarp savo grupės įmonių sudaro vieną trečdalį 
visos jų prekybos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 20
Bb konstatuojamoji dalis (nauja)

Bb. atsižvelgdamas į tai, kad perkėlimas nebėra vien tik fizinis įmonės perkėlimas į kitą 
vietą, kurioje ta įmonė toliau vykdo tą pačią veiklą, o pasireiškia ir didesne formų 
įvairove, įskaitant subrangovų samdymą, strateginius aljansus tarp firmų, portfelio 
investicijas ir panašiai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 21
Bc konstatuojamoji dalis (nauja)

Bc. atsižvelgdamas į tai, kad įmonės perkeliamos dėl daugelio motyvų, pvz., siekiant 
įsitvirtinti naujose rinkose, apeiti vietos reikalavimus, įveikti konkurenciją dėl 
atlyginimų ir dėl subsidijų, gauti „nemokamas“ galimybes gerinti infrastruktūrą, 
išvengti mokesčių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 22
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba turės suvaidinti lemiamą vaidmenį kuriant 
nuolatines darbo vietas (išbraukta),

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 23
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba turės suvaidinti lemiamą vaidmenį kuriant 
nuolatines darbo vietas (išbraukta),

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 24
C konstatuojamoji dalis

atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba turės suvaidinti lemiamą vaidmenį kuriant 
(išbraukta) darbo vietas ir nebus skiriama, kai perkeliamos įmonės ir prarandamos 
darbo vietos,

Or. pl

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 25
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba turės suvaidinti lemiamą vaidmenį kuriant 
nuolatines darbo vietas ir turėtų būti orientuota į verslumą, žmogiškųjų išteklių 
vystymą, lankstumą ir naujas technologijas, kad padėtų didinti visos Europos 
darbo jėgos produktyvumą ir konkurencingumą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 26
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba turės suvaidinti lemiamą vaidmenį kuriant 
tvarias darbo vietas ir kad jokiu būdu neskatintų įmonių perkėlimo, dėl kurio būtų 
prarandamos darbo vietos,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 27
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba turės suvaidinti lemiamą vaidmenį kuriant 
nuolatines darbo vietas ir nebus skiriama, kai perkeliamos įmonės ir prarandamos 
darbo vietos ir kai vaikomasi subsidijų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 28
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba turi suvaidinti lemiamą vaidmenį kuriant 
nuolatines darbo vietas ir negali būti skiriama, kai perkeliamos įmonės ir prarandamos 
darbo vietos,

Or. de

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 29
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgdamas į tai, kad konkurencingumas, atitinkamas kiekis taisyklių 
pateisinamose srityse ir kvalifikuoti darbuotojai turi didelės įtakos kuriant naujas 
darbo vietas visoje ES, viešoji pagalba turės suvaidinti didelį vaidmenį užtikrinant 
subalansuotą ekonomikos augimą Europos Sąjungoje ir neturėtų būti skiriama 
subsidijuoti įmones, pasitraukiančias iš Europos Sąjungos vidaus rinkos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 30
C konstatuojamoji dalis

C. atsižvelgdamas į tai, kad viešoji pagalba turės suvaidinti lemiamą vaidmenį kuriant 
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nuolatines darbo vietas ir užtikrinant subalansuotą regionų plėtrą ir neturėtų 
skatinti įmonių, kurios būtent tame regione konkrečiai veiklai gavo viešąją 
pagalbą, skirtą tam regionui vystyti, perkelti į kitą regioną, kuriame skiriama 
kitokio dydžio parama, ar netgi už ES ribų, ir taip atimti investicijas iš regiono, iš 
kurio išsikelia,

Or. cs

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 31
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. atsižvelgdamas į tai, kad įmonių perkėlimas yra neatsiejama produkto gyvavimo 
ciklo dalis, stiprinanti įmonės konkurencingumą ir sukurianti naujas gamybos 
galimybes senojoje ir naujojoje vietoje,

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 32
D konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 33
D konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 34
D konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 35
D konstatuojamoji dalis

D. atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjungos valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
būtų visiškai įgyvendinami galiojantys teisės aktai, ginantys darbuotojų teises, 
įskaitant teisę į informaciją vykstant nuolatiniam dialogui tarp darbuotojų ir 
darbdavių ir teisę jų atstovams (profesinėms sąjungoms ir verslo asociacijoms) 
dalyvauti trišalėse derybose nacionaliniu lygiu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 36
D konstatuojamoji dalis

D. atsižvelgdamas į tai, kad kai kurios įmonės šantažuodamos, žadėdamos perkelti 
įmonę kitur pasiekia, kad būtų pailginta darbo diena arba pablogintos darbo sąlygos,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec, Margie Sudre

Pakeitimas 37
D konstatuojamoji dalis

D. atsižvelgdamas į tai, kad kai kurioms įmonėms pailginta darbo diena arba pablogintos 
darbo sąlygos yra vienintelė veiklos perkėlimo alternatyva,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin

Pakeitimas 38
D konstatuojamoji dalis

D. atsižvelgdamas į tai, kad kai kurios įmonės, grasinant perkelti veiklą kitur, gali 
pasiekti, kad kaip alternatyva būtų pailginta darbo diena ir pablogintos darbo sąlygos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 39
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. atsižvelgdamas į tai, kad perkėlimas neatskiriamas nuo struktūrinių pakeitimų,

Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Pakeitimas 40
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. atsižvelgdamas į tai, kad kai dėl įmonės restruktūrizacijos ar perkėlimo kitur daug 
tos vietovės gyventojų netenka darbo, viešoji pagalba gali būti būtina kaip 
gelbėjimo priemonė,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Březina 

Pakeitimas 41
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. atsižvelgdamas į tai, kad nėra objektyvių duomenų apie įmonių perkėlimo reiškinį, 
kurie leistų jį įvertinti kiekybiškai ir individualizuoti,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Březina 

Pakeitimas 42
Db konstatuojamoji dalis (nauja)

Db. atsižvelgdamas į tai, kad įmonių perkėlimo sąvoka nei EB teisėje, nei EB 
dokumentuose, neturinčiuose teisės aktų galios, niekaip neapibrėžta,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 43
1 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 44
1 dalis

1. Reikalauja, kad būtų siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
visiško užimtumo bei socialinės pažangos tikslų, kurie numatyti Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai projekto I–3 straipsnyje (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 45
1 dalis

1. Reikalauja, kad būtų siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
visiško užimtumo bei socialinės pažangos tikslų, kurie numatyti Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai projekto I–3 straipsnio 3 dalyje, ir kad galima būtų išvengti 
įmonių perkėlimo praktikos, kuri nepadeda visa tai realizuoti;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 46
1 dalis

1. Reikalauja, kad būtų siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir visiško 
užimtumo bei socialinės pažangos tikslų, kurie numatyti Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai projekto I–3 straipsnyje, ir kad šiame kontekste būtų parengta išsami 
strategija tokiais klausimais, kaip įmonių perkėlimo praktika;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 47
1 dalis

1. Reikalauja, kad būtų siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir visiško 
užimtumo bei socialinės pažangos tikslų, kurie numatyti Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai projekto I–3 straipsnyje, ir kad (išbraukta) būtų vengiama tokios praktikos, kai 
viešoji pagalba skiriama įmonėms, kurios šios investicijos nenaudoja pirmiau 
išvardytiems tikslams siekti;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 48
1 dalis

1. Reikalauja, kad būtų įgyvendinami ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
visiško užimtumo bei socialinės pažangos tikslai, kurie numatyti Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai projekto I–3 straipsnio 3 dalyje, ir kad ES finansiškai neremtų 
įmonių perkėlimo praktikos, kuri nepadeda visa tai realizuoti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 49
1 dalis

1. Reikalauja, kad būtų siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
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visiško užimtumo bei socialinės pažangos tikslų, kurie numatyti Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai projekto I-3 straipsnyje, ir kad galima būtų išvengti 
(išbraukta) praktikos, kuri nepadeda visa tai realizuoti, pvz., įmonių perkėlimo, ypač 
kai tokia praktika tvirtai susijusi su šantažavimo dėl darbinių santykių taktika arba 
socialiniu dempingu;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 50
1 dalis

1. Reikalauja, kad būtų siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
visiško užimtumo su teisėmis bei socialinės pažangos strateginių tikslų, kurie 
numatyti Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto I–3 straipsnyje, ir kad būtų 
nustatytos aiškios priemonės kovai su įmonių perkėlimo praktika, kuri nepadeda 
visa tai realizuoti;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 51
1a dalis (nauja)

1a. Pabrėžia, kad struktūriniai ir Sanglaudos fondai turi padėti užtikrinti sanglaudą, 
kuri reiškia glaudžius valstybių narių santykius ir solidarumą, ir kad visos 
pastangos pirmiausiai turi būti orientuotos į ekonomiškai atsiliekančius regionus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 52
1a dalis (nauja)

1a. Ragina Komisiją ir valstybes nares parengti išsamius socialinius ir ekonominius 
rodiklius, padėsiančius geriau įvertinti sudėtingą įmonių perkėlimo reiškinį, ir todėl 
prašo Tarybos sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją (TVK), kuri apibrėžtų 
priemones, kaip ištaisyti neigiamą įmonių perkėlimo poveikį Europos Sąjungos 
regioninei plėtrai;



PE 362.888v01-00 16/59 AM\583140LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 53
1a dalis (nauja)

1a. Mano, kad didelis įmonių perkėlimo atvejų skaičius susijęs su prekybos ir kapitalo 
judėjimo liberalizavimu ir pasauliniu darbo rinkos reglamentavimo panaikinimu, 
kuriuos inicijuoja PPO;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 54
1b dalis (nauja)

1b. Ragina valstybes nares ir Komisiją reglamentuoti užsienio investicijas, kad būtų 
kovojama su įmonių uždarymu ir perkėlimu; siūlo skubos tvarka įvesti taisykles, 
nustatančias, kad Bendrijos investicinės subsidijos būtų skiriamos tik tuo atveju, 
jei įmonės vykdo sutarčių nuostatas dėl visuomenės, darbuotojų ir regionų interesų 
apsaugos, taip prisidėdamos prie tvarios ekonominės ir socialinės plėtros;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 55
1c dalis (nauja)

1c. Siūlo, kad šiose taisyklėse, be kitų dalykų: 

- būtų numatyti pakankamai ilgi sutartiniai terminai, kad būtų galima pasiekti 
iš pat pradžių nustatytą tikslą, t. y. sukurti stabilias ir nuolatines darbo vietas 
ir skatinti to regiono ekonominę plėtrą,

- būtų nustatytos sankcijas įmonėms, kurios perkeliamos kitur neįvykdžius 
sutartinių prievolių; jos visų pirma privalėtų grąžinti gautą pagalbą ir 
netektų teisės tam tikrą nustatytą laiką netgi ir Sąjungai nepriklausančiose 
šalyse gauti Bendrijos paramą,
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- būtų ginamos tokių įmonių darbuotojų teisės visiškai garantuojant, kad jiems 
atstovaujančios tarnybos būtų nuolat informuojamos ir galėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį pasinaudodamos joms suteikta veto teise ir ne tik ja, ir 
nustatydamos kompensacijų, mokėtinų darbuotojams, kai įmonė nevykdo 
savo prievolių, skyrimo kriterijus,

- būtų numatytas pakankamai ilgas, nuo investicijų priklausomas terminas, 
per kurį įmonė turėtų iš anksto įspėti apie ketinimus perkelti veiklą kitur 
arba ją nutraukti;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 56
2 dalis

2. Pabrėžia, kad Komisija ir valstybės narės turi imtis iniciatyvos, kad nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiu būtų priimtos priemonės, užkertančios kelią neigiamoms įmonių 
perkėlimo už Europos Sąjungos ribų pasekmėms ekonominiam vystymuisi Europos 
Sąjungos regionuose, susiduriančiuose su įmonių iškėlimu, kurios darbo vietų 
praradimo prasme gali būti ir tiesioginės, ir netiesioginės; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 57
2 dalis

2. Pabrėžia galimas neigiamas įmonių perkėlimo ekonominiam vystymuisi Europos 
Sąjungos regionuose, susiduriančiuose su įmonių iškėlimu, pasekmes, kurios darbo 
vietų praradimo prasme gali būti ir tiesioginės, ir netiesioginės; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 58
2 dalis

2. Pabrėžia neigiamas įmonių perkėlimo pasekmes ekonominiam vystymuisi Europos 
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Sąjungos regionuose, susiduriančiuose su įmonių iškėlimu, ir socialines problemas, 
kylančias dėl tiesioginio ir netiesioginio darbo vietų praradimo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 59
2 dalis

2. Pabrėžia neigiamas pasekmes įmonių perkėlimo ekonominiam vystymuisi Europos 
Sąjungos regionuose, susiduriančiuose su įmonių iškėlimu ir turinčiuose mažai 
restruktūrizavimo galimybių arba visai jų neturinčiuose; tos pasekmės darbo vietų 
praradimo prasme gali būti ir tiesioginės, ir netiesioginės; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 60
2 dalis

2. Pabrėžia neigiamas įmonių perkėlimo pasekmes ekonominiam vystymuisi Europos 
Sąjungos regionuose, susiduriančiuose su įmonių iškėlimu, kurios darbo vietų 
praradimo prasme gali būti ir tiesioginės, ir netiesioginės; pažymi, kad didžiosiose ir 
ekonomiškai stipriose Europos šalyse (pavyzdžiui, Vokietijoje) dėl dalinio ar 
visiško įmonių perkėlimo iš viso sukuriama daugiau naujų darbo vietų nei 
prarandama;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 61
2 dalis

2. Pabrėžia neigiamas įmonių perkėlimo ekonominiam vystymuisi Europos Sąjungos 
regionuose, susiduriančiuose su įmonių iškėlimu, pasekmes, kurios darbo vietų 
praradimo prasme gali būti ir tiesioginės, ir netiesioginės; kartu pabrėžia, kad šio 
pranešimo objektas yra ne perkėlimas grynai dėl ekonominių priežasčių, o tik 
perkėlimas, kurio vienintelis tikslas – neteisėtai gauti Europos finansinę pagalbą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 62
3 dalis

3. Ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išvengti 
piktnaudžiavimo valstybės pagalba ir užtikrinti, kad iš tų įmonių, kurios 
perkeliamos už Europos Sąjungos ribų, viešosios ir Bendrijos subsidijos būtų 
iškart atimtos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 63
3 dalis

3. Ragina Komisiją imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išvengti, kad Europos 
regionine politika nebūtų skatinama įmonių, kurios konkrečiame regione konkrečiai 
veiklai gavo viešąją pagalbą, skirtą tam regionui vystyti, perkelti į kitą regioną, 
kuriame skiriama kitokio dydžio parama, ar netgi už ES ribų, ir taip atimti 
investicijas iš regiono, iš kurio iškeliama veikla;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 64
3 dalis

3. Ragina Komisiją imtis (išbraukta) priemonių, siekiant valdyti situacijas, kai Europos 
regioninė politika galėtų tapti paskata įmones perkelti kitur, ypač už Europos 
Sąjungos ribų;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 65
3 dalis

3. Ragina Komisiją imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išvengti, kad Europos 
regionine politika nebūtų skatinamas įmonių perkėlimas, dėl kurio būtų prarandamos 
darbo vietos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 66
3 dalis

3. Ragina Komisiją imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išvengti, kad Europos 
regionine politika nebūtų skatinamas įmonių perkėlimas, ir užtikrinti, kad, 
įgyvendindama sanglaudos politiką, ji iš tikrųjų prisidėtų prie tokios prevencijos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 67
4 dalis

4. Atsižvelgia į Komisijos pasiūlymą, pateiktą įgyvendinant struktūrinių fondų reformą, 
kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių 
metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 68
4 dalis

4. Remia įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktą Komisijos pasiūlymą, kurio 
tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos finansinės 
pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių metų terminui
nuo pagalbos suteikimo datos. Šis pasiūlymas pateiktas kaip pirmo būtinumo 
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priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES, tačiau jo vertinimu šią 
priemonę galima būtų dar labiau sustiprinti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl 

Pakeitimas 69
4 dalis

4. Pritaria įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktam Komisijos pasiūlymui, 
kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių 
metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos. Šis pasiūlymas pateiktas kaip pirmo 
būtinumo priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 70
4 dalis

4. Pritaria įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktam Komisijos pasiūlymui, 
kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių 
metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos, ir kuris pateiktas kaip pirmo būtinumo 
priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 71
4 dalis

4. Pritaria įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktam Komisijos pasiūlymui, 
kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių 
metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos.  Šis pasiūlymas pateiktas kaip pirmo 
būtinumo priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES (išbraukta);

Or. de
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Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 72
4 dalis

4. Remia įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktą Komisijos pasiūlymą, kurio
tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos finansinės 
pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių metų terminui 
nuo pagalbos suteikimo datos. Šis pasiūlymas pateiktas kaip pirmo būtinumo 
priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 73
4 dalis

4. Atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą, pateiktą įgyvendinant struktūrinių fondų 
reformą, kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam penkerių metų 
terminui nuo pagalbos suteikimo datos (išbraukta);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 74
4 dalis

4. Pritaria įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktam Komisijos pasiūlymui, 
kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą už ES ribų nepraėjus nustatytam 
septynerių metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos (išbraukta);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 75
4 dalis

4. Pritaria įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktam Komisijos pasiūlymui, 
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kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių 
metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos. Šis pasiūlymas pateiktas kaip pirmo 
būtinumo priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES, tačiau jo 
vertinimu šią priemonę galima būtų dar labiau sustiprinti, ypač kartu įgyvendinant 
darbo jėgos perkvalifikavimo ir pažangesnių gamybos metodų plėtojimo 
priemones;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 76
4 dalis

4. Atsižvelgia į Komisijos pasiūlymą, pateiktą įgyvendinant struktūrinių fondų reformą, 
kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių 
metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos. Kartu pripažįsta, kad šiuo klausimu 
vis dar diskutuojama Taryboje, ir suvokia būtinybę suderinti šį terminą su
regioninės valstybės pagalbos gairėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková 

Pakeitimas 77
4 dalis

4. Atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą, pateiktą įgyvendinant struktūrinių fondų 
reformą, kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos 
Sąjungos finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam 
penkerių metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos. Šis pasiūlymas pateiktas kaip 
pirmo būtinumo priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES 
(išbraukta);

Or. cs



PE 362.888v01-00 24/59 AM\583140LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 78
4 dalis

4. Pritaria įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktam Komisijos pasiūlymui, 
kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam septynerių 
metų terminui nuo pagalbos suteikimo datos. Šis pasiūlymas pateiktas kaip pirmo 
būtinumo priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES, tačiau mano, 
kad turėtų būti stiprinami priežiūros mechanizmai, skirti užtikrinti, kad šios 
priemonės būtų įgyvendinamos;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 79
4 dalis

4 Pritaria įgyvendinant struktūrinių fondų reformą pateiktam Komisijos pasiūlymui, 
kurio tikslas – taikyti sankcijas įmonėms, kurios, būdamos Europos Sąjungos 
finansinės pagalbos gavėjos, perkelia savo veiklą nepraėjus nustatytam dešimties metų 
terminui nuo pagalbos suteikimo datos.  Šis pasiūlymas pateiktas kaip pirmo būtinumo 
priemonė ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ES, tačiau jo vertinimu šią 
priemonę galima būtų dar labiau sustiprinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 80
4a dalis (nauja)

4a. Siūlo Komisijai apsvarstyti Tarybos pasiūlymus ir sumažinti terminą, po kurio 
perkeltoms įmonėms būtų taikomos sankcijos, iki penkerių metų nuo ES 
finansinės pagalbos suteikimo datos;

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 81
5 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 82
5 dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 83
5 dalis

5. Todėl reikalauja, kad įmonės, vykdančios perkėlimą Sąjungos viduje, negalėtų gauti 
viešosios pagalbos jų naujoje veiklos vykdymo vietoje ir joms ateityje būtų 
analogiškai neleidžiama naudotis struktūriniais fondais arba valstybės pagalbos 
fondais mažiausiai septynerius metus nuo įmonės perkėlimo datos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 84
5 dalis

5. Taip pat reikalauja, kad įmonės, kurios gavo viešąją pagalbą arba regione, iš kurio 
buvo iškeltos, atleido darbuotojus nesilaikydamos nacionalinės ar tarptautinės teisės 
ir kurios buvo perkeltos Europos Sąjungos viduje, negalėtų gauti viešosios pagalbos 
jų naujoje veiklos vykdymo vietoje ir joms ateityje būtų analogiškai neleidžiama 
naudotis struktūriniais fondais arba valstybės pagalbos fondais mažiausiai septynerius 
metus nuo įmonės perkėlimo datos;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 85
5 dalis

5. Visų pirma reikalauja, kad įmonės, gavusios viešąją pagalbą ir perkeltos
(išbraukta), negalėtų gauti viešosios pagalbos jų naujoje veiklos vykdymo vietoje ir 
joms ateityje būtų analogiškai neleidžiama naudotis struktūriniais fondais arba 
valstybės pagalbos fondais mažiausiai septynerius metus nuo įmonės perkėlimo 
datos;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Markus Pieper ir László Surján

Pakeitimas 86
5 dalis

5. Visų pirma reikalauja, kad įmonės, perkeltos Sąjungos viduje, negalėtų gauti 
Bendrijos pagalbos jų naujoje veiklos vykdymo vietoje ir joms ateityje būtų 
analogiškai neleidžiama naudotis struktūriniais fondais (išbraukta) mažiausiai 
septynerius metus nuo įmonės perkėlimo datos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 87
5 dalis

5. Visų pirma reikalauja, kad įmonės, perkeltos Sąjungos viduje, negalėtų gauti 
viešosios pagalbos jų naujoje veiklos vykdymo vietoje ir joms ateityje būtų 
analogiškai neleidžiama naudotis struktūriniais fondais arba valstybės pagalbos 
fondais mažiausiai trejus metus nuo įmonės perkėlimo datos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 88
5 dalis

5. Visų pirma reikalauja, kad įmonės, perkeltos Sąjungos viduje, negalėtų gauti viešosios 
pagalbos jų naujoje veiklos vykdymo vietoje ir joms ateityje būtų analogiškai 
neleidžiama naudotis struktūriniais fondais arba valstybės pagalbos fondais mažiausiai 
penkerius metus nuo įmonės perkėlimo datos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 89
5 dalis

5. Visų pirma reikalauja, kad įmonės, perkeltos Sąjungos viduje, negalėtų gauti viešosios 
pagalbos jų naujoje veiklos vykdymo vietoje ir joms ateityje būtų analogiškai 
neleidžiama naudotis struktūriniais fondais arba valstybės pagalbos fondais mažiausiai 
penkerius metus nuo įmonės perkėlimo datos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 90
5 dalis

5. Reikalauja, kad Komisija ir valstybės narės, remdamosi tarpusavyje suderintais 
socialiniais ir ekonominiais rodikliais, įvertintų tikrąjį per penkerius metus nuo 
valstybės arba struktūrinių fondų pagalbos gavimo Sąjungos viduje perkeltų
įmonių perkėlimo poveikį, t. y. kiek darbo vietų prarasta absoliučiąja išraiška, ir 
ragina šioms įmonėms skirti laipsniuotąsias sankcijas, t. y. nustatyti prievolę 
pirmaisiais metais grąžinti visą (arba penkis penktadalius) valstybės arba 
struktūrinių fondų pagalbą, o vėliau mažėjančia tvarka pagal tuos metus, kuriais 
įmonė perkelta;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 91
6 dalis

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 92
6 dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 93
6 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 94
6 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 95
6 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 96
6 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Březina ir Manfred Weber

Pakeitimas 97
6 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 98
6a dalis (nauja)

6a. Kritiškai vertina tai, kad nėra tinkamų bendrų socialinių normų ir kad yra 
įteisintas socialinis dempingas, turintis neigiamo poveikio ES vidaus rinkai; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend 

Pakeitimas 99
7 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 100
7 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 101
7 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 102
7 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 103
7 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 104
7 dalis

7. Mano, kad gerai nekoordinuojant nacionalinių sistemų mokesčių srityje ir 
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aukščiausiu lygiu nesuderinus socialinių teisių yra būtina imtis koordinuotų 
priemonių įvairiose Sąjungos politikos srityse; ragina greitai įdiegti tikrą europietišką 
vykdomos Sąjungos lygiu kovos su įmonių perkėlimu strategiją, koordinuojamą visų 
valstybių narių; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 105
7 dalis

7. Mano, kad gerai nesuderinus nacionalinių sistemų mokesčių ir socialinėje srityse yra 
būtina imtis koordinuotų priemonių įvairiose Sąjungos politikos srityse; ragina 
greitai įdiegti (išbraukta) europietišką vykdomos Sąjungos lygiu kovos su įmonių 
perkėlimu strategiją, koordinuojamą visų valstybių narių; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 106
7 dalis

7. Mano, kad gerai nesuderinus nacionalinių sistemų mokesčių ir socialinėje srityse yra 
būtina imtis koordinuotų priemonių įvairiose Sąjungos politikos srityse; ragina 
greitai įdiegti tikrą europietišką vykdomos Sąjungos lygiu kovos su įmonių 
perkėlimu ES ir už jos ribų strategiją, koordinuojamą visų valstybių narių; 

Or. cs

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 107
7 dalis

7. Mano, kad gerai nesuderinus nacionalinių sistemų mokesčių ir socialinėje srityse yra 
būtina imtis koordinuotų priemonių įvairiose Sąjungos politikos srityse; ragina greitai 
įdiegti tikrą europietišką vykdomos Sąjungos lygiu įmonių perkėlimo valdymo ir 
stebėsenos strategiją, koordinuojamą visų valstybių narių; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 108
7 dalis

7. Mano, kad gerai nesuderinus nacionalinių sistemų mokesčių ir socialinėje srityse yra 
būtina imtis koordinuotų priemonių įvairiose Sąjungos politikos srityse; ragina 
greitai įdiegti tikrą europietišką vykdomos Sąjungos lygiu kovos su įmonių 
perkėlimu strategiją, su visomis valstybėmis narėmis veiksmingai koordinuojant 
mikroekonomikos politiką ir Europos lygiu stiprinant socialinę apsaugą; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 109
8 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 110
8 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 111
8 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 112
8 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Březina ir Manfred Weber

Pakeitimas 113
8 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper ir László Surján

Pakeitimas 114
8 dalis

8. Ragina Komisiją reguliariai pavesti esamoms mokslinėms tarnyboms vykdyti 
įmonių perkėlimo geografinių pasekmių tyrimus ir apie jų rezultatus informuoti 
Europos Parlamentą; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin

Pakeitimas 115
8 dalis

8. Ragina Komisiją finansuoti išsamų tyrimą, kurį, pasinaudodamas savo įdirbiu 
įmonių restruktūrizacijos ir perkėlimo srityje, atliktų Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondas (Dublino fondas), kuriam bus pavesta pateikti konkrečius 
pasiūlymus, siekiant nuslopinti neigiamą įmonių perkėlimo poveikį;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 116
8 dalis

8. Prašo Komisijos išnagrinėti įmonių perkėlimo klausimą ir rengti reguliarias 
ataskaitas apie atliktų tyrimų rezultatus;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 117
8 dalis

8. Tuo tikslu prašo Komisiją įkurti Europos įmonių perkėlimo stebėjimo centrą, kurį 
galbūt galima būtų sukurti Komisijos tarnybų aplinkoje, šalia Eurostato arba Dublino 
stebėjimų centro, ir kuriam bus pavesta vykdyti įmonių perkėlimo ir jo ekonominio 
bei socialinio poveikio vertinimo ir stebėsenos funkcijas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 118
8 dalis

8. Tuo tikslu prašo Komisiją patikėti šios strategijos įgyvendinimą Europos įmonių 
perkėlimo stebėjimo centrui, kurį galbūt galima būtų sukurti Komisijos tarnybų 
aplinkoje, šalia Eurostato arba Dublino stebėjimų centro, ir kuriam bus pavesta
vykdyti tyrimų, vertinimo, stebėsenos ir ataskaitų apie tikimybę, kad įmonės bus 
perkeltos į kitą ES vietą ar už ES ribų, teikimo funkcijas;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 119
8 dalis

8. Tuo tikslu prašo Komisiją patikėti šios strategijos įgyvendinimą Europos įmonių 
perkėlimo stebėjimo centrui, kuris turėtų būti sukurtas Komisijos tarnybų aplinkoje, 
šalia Eurostato arba Dublino stebėjimų centro ir kuriam bus pavesta vykdyti tyrimų, 
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vertinimo, stebėsenos ir konkrečių pasiūlymų teikimo funkcijas, siekiant nuslopinti 
neigiamą įmonių perkėlimo poveikį;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 120
9 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Rolf Berend 

Pakeitimas 121
9 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 122
9 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková 

Pakeitimas 123
9 dalis

9. Ragina Komisiją naujose gairėse dėl valstybės regioninės pagalbos numatyti 
nuostatas, kuriomis būtų siekiama uždrausti skirti pagalbą įmonėms, kurios į kitus 
regionus su kitais prioritetais, kitais reikalavimais dėl paramos ir kitais paramos 
lygiais, ypač už ES ribų esančius regionus, perkelia tą savo veiklą, kuriai regione, 
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iš kurio išsikelia, gauna viešąją pagalbą;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy ir Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 124
9 dalis

9. Ragina Komisiją naujose gairėse dėl valstybės regioninės pagalbos numatyti nuostatas 
dėl pagalbos skyrimo įmonėms, kurios perkelia (išbraukta) savo veiklos vietą ES 
viduje arba ypač už jos ribų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 125
9 dalis

9. Ragina Komisiją naujose gairėse dėl valstybės regioninės pagalbos numatyti 
nuostatas, kuriomis būtų siekiama uždrausti skirti pagalbą įmonėms, kurios perkelia 
(išbraukta) savo veiklos vietą (išbraukta) už ES ribų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper ir László Surján

Pakeitimas 126
9 dalis

9. Ragina Komisiją naujose gairėse dėl valstybės regioninės pagalbos numatyti 
nuostatas, kuriomis būtų siekiama uždrausti skirti Bendrijos pagalbą įmonėms, kurios 
perkelia (išbraukta) savo veiklos vietą ES viduje arba už jos ribų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Březina ir Manfred Weber

Pakeitimas 127
9 dalis

9. Ragina Komisiją naujose gairėse dėl valstybės regioninės pagalbos numatyti 
nuostatas, kuriomis būtų siekiama uždrausti skirti pagalbą įmonėms, kurios perkelia 
(išbraukta) savo veiklos vietą ES viduje arba už jos ribų;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht 

Pakeitimas 128
9 dalis

9. Ragina Komisiją naujose gairėse dėl valstybės regioninės pagalbos numatyti 
nuostatas, kuriomis būtų siekiama uždrausti skirti pagalbą įmonėms, kurios perkelia 
arba rimtai grasina perkelti savo veiklos vietą (išbraukta) už ES ribų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 129
9 dalis

9. Ragina Komisiją naujose gairėse dėl valstybės regioninės pagalbos numatyti 
nuostatas, kuriomis būtų siekiama uždrausti skirti pagalbą įmonėms, kurios perkelia 
arba rimtai grasina perkelti savo veiklos vietą ES viduje arba už jos ribų ir kurios 
taip darydamos pažeidžia septynerių metų taisyklę, kurią siūloma įvesti 
reformuojant struktūrinius fondus;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Pakeitimas 130
9a dalis (nauja)

9a. Ragina Komisiją naujosiose gairėse dėl valstybės regioninės pagalbos numatyti ir 
sistemą, leidžiančią ypatingais atvejais, kai gali būti prarasta ypač daug darbo vietų, 
viešąją pagalbą skirti netgi tiems regionams ar vietovėms, kurie įprastinėmis 
aplinkybėmis neturėtų teisės jos gauti; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Pakeitimas 131
9a dalis (nauja)

9a. Dar kartą ragina suderinti valstybės pagalbos teisę ir išvengti pernelyg didelių 
skirtumų tarp kaimyninių regionų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 132
10 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 133
10 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz, Vladimír Železný

Pakeitimas 134
10 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 135
10 dalis

Išbraukta.
Or. pl

Pakeitimą pateikė Markus Pieper ir László Surján

Pakeitimas 136
10 dalis

10. Prašo Komisiją nustatyti, kad Bendrijos pagalba ir valstybių narių skiriamas šios 
pagalbos bendrasis finansavimas būtų skiriamas tik tada, jei sudaromi ilgalaikiai 
susitarimai dėl užimtumo ir vietinio vystymosi (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 137
10 dalis

10. Prašo Komisiją nustatyti, kad viešoji pagalba iš Sąjungos ar valstybių narių biudžeto 
būtų skiriama tik tada, jei pakankamai ilgam laiku prisiimami įsipareigojimai dėl 
užimtumo ir vietinio vystymosi (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 138
10 dalis

10. Prašo Komisiją nustatyti, kad viešoji pagalba iš Sąjungos ar valstybės narės 
biudžeto būtų skiriama tik tada, jei sudaromi ilgalaikiai susitarimai dėl užimtumo ir 
vietinio vystymosi. Šiuos susitarimus pasirašo atitinkamų įmonių ir atitinkamų 
vietos ir regioninės valdžios institucijų atsakingi asmenys;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 139
10 dalis

10. Prašo Komisiją nustatyti, kad viešoji pagalba iš Sąjungos ar valstybės narės biudžeto 
būtų skiriama tik tada, jei sudaromi tikslūs susitarimai dėl užimtumo ir vietinio 
vystymosi. Šiuos susitarimus pasirašo atitinkamų įmonių atsakingi asmenys;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 140
10a dalis (nauja)

10a. Ragina nustatyti, kad šių susitarimų nevykdanti įmonė privalo grąžinti gautą 
pagalbą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 141
11 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 142
11 dalis

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 143
11 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber ir Jan Březina, 

Pakeitimas 144
11 dalis

11. Atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti, kad šios Bendrijos subsidijos 
būtų skiriamos tik gavus tvirtas garantijas dėl ilgalaikio įdarbinimo (išbraukta); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 145
11 dalis

11. Atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti, kad šios Bendrijos subsidijos 
būtų skiriamos tik gavus tvirtas garantijas dėl ilgalaikio įdarbinimo (išbraukta); 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 146
11 dalis

11. Atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti, kad šios Bendrijos subsidijos 
būtų skiriamos tik gavus tvirtas garantijas dėl ilgalaikio įdarbinimo (išbraukta); 

Or. pt



PE 362.888v01-00 42/59 AM\583140LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 147
11 dalis

11. Atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti, kad šios Bendrijos subsidijos 
būtų skiriamos tik gavus tvirtas garantijas dėl ilgalaikio įdarbinimo (išbraukta); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 148
11 dalis

11. Atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti, kad šios Bendrijos subsidijos 
būtų skiriamos tik gavus tvirtas garantijas dėl naujų darbo vietų kūrimo, regiono 
augimo ir tarpvalstybinio bei regionų bendradarbiavimo; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 149
12 dalis

12. Ragina Komisiją parengti (išbraukta) nuostatas, susijusias su tvarka, kurios reikia 
laikytis tuo atveju, kai grąžinamos lėšos, skirtos įmonėms, kurios nesilaiko savo 
prievolių, susijusių su visomis investicijomis, kurioms jos yra gavusios viešąją 
subsidiją;

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 150
12 dalis

12. Ragina Komisiją nuosekliai įgyvendinti galiojančias nuostatas (išbraukta) dėl 
reikalavimo, kad įmonės, kurios nesilaiko savo prievolių, susijusių su visomis 
investicijomis, kurioms jos yra gavusios viešąją subsidiją, šias subsidijas grąžintų;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 151
12 dalis

12. Ragina Komisiją parengti tikslias ir išsamias nuostatas, susijusias su tvarka, kurios 
reikia laikytis tuo atveju, kai grąžinamos subsidijos, skirtos įmonėms, kurios nesilaiko 
savo prievolių, susijusių su visomis investicijomis, kurioms jos yra gavusios viešąją 
subsidiją;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Markus Pieper ir László Surján

Pakeitimas 152
12 dalis

12. Ragina Komisiją parengti tikslias ir išsamias nuostatas, susijusias su tvarka, kurios 
reikia laikytis tuo atveju, kai grąžinamos subsidijos, skirtos įmonėms, kurios 
nesilaiko savo prievolių, susijusių su visomis investicijomis, kurioms jos iš ES 
biudžeto yra gavusios viešąją subsidiją, skirtą panaudoti konkrečiame regione;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 153
13 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 154
13 dalis

Išbraukta.

Or. en



PE 362.888v01-00 44/59 AM\583140LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Jan Březina and Manfred Weber

Pakeitimas 155
13 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 156
13 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 157
13 dalis

13. Prašo Komisiją ir valstybių narių sudaryti įmonių, kurios pažeidžia valstybės arba 
Bendrijos fondų pagalbos taisykles perkeldamos savo veiklą ES viduje per penkerius 
metus arba už jos ES ribų, sąrašą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 158
13 dalis

13. Prašo Komisiją ir valstybių narių sudaryti įmonių, kurios pažeidžia valstybės arba 
Bendrijos fondų pagalbos taisykles perkeldamos savo veiklą ES viduje per penkerių 
metų draudimo laikotarpį arba už jos ES ribų, sąrašą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 159
13 dalis

13. Prašo Komisiją sudaryti įmonių, kurios, pažeisdamos septynerių metų taisyklę, 
siūlomą įvesti vykdant struktūrinių fondų reformą, tiesiogiai ar netiesiogiai gauna 
ar gavo Bendrijos arba nacionalinę viešąją pagalbą ir kurios vykdo veiklos 
perdavimą ES viduje arba už jos ribų, sąrašą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 160
14 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 161
14 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 162
14 dalis

Išbraukta.

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 163
14 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 164
14 dalis

14. Prašo Komisiją parengti elgsenos gaires, siekiant išvengti įmonių arba jų gamybinių 
vienetų perdavimo į kitus ES regionus arba kitas šalis, turint vienintelį tikslą – gauti 
finansinę Europos Sąjungos pagalbą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 165
15 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 166
15 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 167
15 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Březina ir Manfred Weber  

Pakeitimas 168
15 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 169
15 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 170
15 dalis

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 171
15 dalis

15. Reikalauja, kad įgyvendindamos sanglaudos politiką, kurios tikslas – subalansuota 
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regioninė plėtra, viešąją pagalbą gaunančios įmonės būtų skatinamos drauge su 
darbuotojams atstovaujančiomis organizacijomis ir regioninės bei vietos valdžios 
institucijomis plėtoti (išbraukta) atsakingą verslo valdymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 172
15 dalis

15. Reikalauja, kad įgyvendindamos sanglaudos politiką viešąją pagalbą gaunančios 
įmonės būtų skatinamos drauge su darbuotojams atstovaujančiomis organizacijomis 
ir regioninės bei vietos valdžios institucijomis plėtoti socialiai atsakingą verslo 
valdymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 173
16 dalis

16. Ragina Komisiją, bendradarbiaujant su atitinkamomis vietos valdžios institucijomis ir 
su projektus įgyvendinančiomis įmonėmis bei organizacijomis, stebėti, ar Europos 
(išbraukta) fondai, kuriuose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas profesiniam 
mokymui ir darbuotojų perkvalifikavimui regionuose, kuriuose vykdoma 
restruktūrizacija ir įmonių perkėlimas, naudojami veiksmingai ir tikslingai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 174
16 dalis

16. Ragina Komisiją ir valstybes nares, bendradarbiaujant su atitinkamomis vietos ir 
regioninės valdžios institucijomis, stebėti, ar Europos socialiniai fondai, kuriuose 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas profesiniam mokymui ir darbuotojų 
perkvalifikavimui regionuose, kuriuose vykdoma restruktūrizacija ir įmonių 
perkėlimas, ir ypač tiems darbuotojams, kurie dėl jų buvusio darbdavio persikėlimo 
neteko darbo, naudojami veiksmingai ir tikslingai;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 175
16 dalis

16. Ragina Komisiją ir valstybes nares, bendradarbiaujant su atitinkamomis vietos ir 
regioninės valdžios institucijomis, stebėti, ar Europos socialiniai fondai, kuriuose 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas profesiniam mokymui ir darbuotojų 
perkvalifikavimui regionuose, kuriuose vykdoma restruktūrizacija ir įmonių 
perkėlimas, ir ypač tiems darbuotojams, kurie dėl jų buvusio darbdavio persikėlimo 
neteko darbo, naudojami veiksmingai ir tikslingai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 176
16 dalis

16. Ragina Komisiją, bendradarbiaujant su atitinkamomis vietos valdžios institucijomis, 
stebėti, ar Europos socialiniai fondai, kuriuose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
profesiniam mokymui ir darbuotojų perkvalifikavimui regionuose, kuriuose vykdoma 
restruktūrizacija ir įmonių perkėlimas, naudojami veiksmingai ir tikslingai; ypatingas 
dėmesys vykdant mokymo ir perkvalifikavimo priemones turėtų būti skiriamas 
tradicinėse pramonės šakose dirbančių gyventojų grupėms: šiose pramonės šakose 
paprastai dirba didelė dalis moterų, taip pat nemaža dalis priešpensinio amžiaus 
žmonių;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 177
17 dalis

17. Pabrėžia poreikį (išbraukta) struktūrinių fondų finansavimą orientuoti į naujų darbo 
vietų kūrimą, naujų įmonių, kuriančių darbo vietas, steigimą, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį mokymą ir didesnį produktyvumą; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 178
17 dalis

17. Pabrėžia poreikį padidinti struktūrinių fondų finansavimą ir orientuoti jį į neturtingus 
regionus, kurių BVP pagal PGS (perkamosios galios standartą) mažesnis nei 
vidutinis ES regionų vidurkis, kad būtų užtikrintas didesnis užimtumas, naujų 
įmonių, diegiančių naujoves ir kuriančių darbo vietas, steigimas, visą gyvenimą 
trunkantis profesinis mokymas ir didesnis veiklos produktyvumas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 179
17 dalis

17. Pabrėžia poreikį padidinti finansavimą iš struktūrinių fondų ir orientuoti jį į naujų 
darbo vietų kūrimą, tvarią ekonomikos plėtrą, naujų įmonių, kuriančių darbo vietas, 
steigimą, visą gyvenimą trunkantį profesinį mokymą ir didesnį, įvairesnį ir į pažangą 
orientuotą produktyvumą; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 180
17 dalis

17 Pabrėžia poreikį padidinti finansavimą iš struktūrinių fondų, kad įmonės nebūtų 
perkeliamos, ir orientuoti jį į naujų darbo vietų kūrimą, naujų įmonių, kuriančių 
darbo vietas, steigimą, visą gyvenimą trunkantį profesinį mokymą ir didesnį 
produktyvumą visų pirma tuose regionuose, kur dominuoja tradicinės pramonės 
šakos, ypač tekstilės sektorius, ir regionuose, kurių statistiniai rodikliai žemi; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 181
17a dalis (nauja)

17a. Siūlo įkurti Bendrijos fondą, kurio pagrindinė paskirtis – remti darbuotojų ir labai 
mažų, mažų ir vidutinių įmonių iniciatyvas, siekiant padėti kurti naujas darbo 
vietas ir padėti ekonomiškai atsigauti regionams, patyrusiems neigiamų pasekmių 
dėl įmonių uždarymo ir perkėlimo; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 182
18 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski ir Vladimír Železný

Pakeitimas 183
18 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Ewa Hedkvist Petersen

Pakeitimas 184
18 dalis

Išbraukta.

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 185
18 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Pakeitimas 186
18 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 187
18 dalis

18. Ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl preliminaraus įmonių mokesčių 
apskaičiavimo pagrindo suderinimo Europos lygiu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 188
18 dalis

18. Ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl glaudesnio valstybių narių mokesčių 
sistemų koordinavimo Europos lygiu, nes jos turi poveikio įmonėms, kapitalo 
judėjimui ir kapitalo prieaugiui, ir dėl jų teisingos mokestinės elgsenos Europos 
viešųjų subsidijų klausimu, siekiant kovoti su fiskaliniu dempingu ir panaikinti 
įmonių perkėlimą skatinančias mokestines nuostatas;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 189
18 dalis

18. Ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl preliminarus valstybių narių mokesčių 
sistemų suderinimo Europos lygiu pagal EB sutarties nuostatas ir jų teisingos 
mokestinės elgsenos Europos viešųjų subsidijų klausimu;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 190
18a dalis (nauja)

18a. Ragina Komisiją parengti metini komunikatą apie Bendrijos finansinę pagalbą 
gavusias ir uždarytas įmones ir apie Sąjungoje perkeltas įmones, dėmesį skiriant jų 
ekonominiam ir socialiniam poveikiui, erdvės planavimui ir regioninei plėtrai; 

Or. pt

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 191
19 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 192
19 dalis

Išbraukta.

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Jan Březina ir Manfred Weber

Pakeitimas 193
19 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 194
19 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 195
19 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec ir Margie Sudre

Pakeitimas 196
19 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 197
19 dalis

19. mano, kad socialinis dialogas turi atlikti lemiamą vaidmenį užkertant kelią įmonių 
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perkėlimui ir neutralizuojant jų poveikį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 198
19 dalis

19. Mano, kad gausių įmonių perkėlimo atvejų neigiamos pasekmės turi atvesti mus prie 
atviro ir konstruktyvaus klausimų, susijusių su tikros Europos socialinės erdvės 
(išbraukta) sukūrimu, svarstymo (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 199
19 dalis

19. Mano, kad gausių įmonių perkėlimo atvejų neigiamos pasekmės turi atvesti mus prie 
atviro ir konstruktyvaus klausimų, susijusių su tikros Europos socialinės erdvės, kurios 
kontūrai jau galės susiformuoti nustačius minimalias socialines sąnaudas, tenkančias 
darbo vietai, sukūrimu, svarstymo (išbraukta);

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 200
19 dalis

19. Mano, kad gausių įmonių perkėlimo atvejų (išbraukta) pasekmės turi atvesti mus prie 
atviro ir konstruktyvaus klausimų, susijusių su tikros Europos socialinės erdvės, kurios 
kontūrai jau galės susiformuoti nustačius minimalias socialines sąnaudas, tenkančias 
darbo vietai, sukūrimu, svarstymo; šios socialinės sąnaudos galėtų būti 
apskaičiuojamos atitinkamos valstybės BVP, tenkančio vienam gyventojui, pagrindu;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 201
20 dalis

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 202
20 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 203
20 dalis

20. Reikalauja, kad Europos Sąjunga galėtų imtis priemonių įmonės, kuri už Sąjungos 
ribų perkelia visą arba dalį savo veiklos, kuriai ji gavo viešųjų lėšų, atžvilgiu, 
siekiant apsaugoti ES darbo vietas ir ekonomiką, ypač reikalaujant grąžinti visas 
viešosios pagalbos lėšas, kurias ši įmonė yra gavusi;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Markus Pieper ir László Surján

Pakeitimas 204
20 dalis

20. Reikalauja teisinio pagrindo, kuris leistų Europos Sąjungai imtis priemonių įmonės, 
kuri perkelia visą arba dalį savo veiklos už Sąjungos ribų ir kuri nevykdo atitinkamų 
sąlygų, atžvilgiu, siekiant apsaugoti ES darbo vietas ir ekonomiką, ypač reikalaujant 
grąžinti visas Bendrijos subsidijas, kurias ši įmonė yra gavusi;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 205
20 dalis

20. Reikalauja, kad Europos Sąjunga galėtų imtis priemonių įmonės, kuri perkelia visą 
arba dalį savo veiklos už Sąjungos ribų, atžvilgiu, siekiant apsaugoti ES darbo vietas ir 
ekonomiką, ypač reikalaujant grąžinti visas viešosios pagalbos subsidijas, kurias ši 
įmonė yra gavusi per keturiolika metų iki perkėlimo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 206
20 dalis

20. Reikalauja, kad Europos Sąjunga galėtų imtis priemonių įmonės, kuri perkelia visą 
arba dalį savo veiklos už Sąjungos ribų, atžvilgiu, siekiant apsaugoti ES darbo vietas ir 
ekonomiką, ypač reikalaujant grąžinti visas viešosios pagalbos subsidijas, kurias ši 
įmonė yra gavusi per praėjusius septynerius metus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rolf Berend

Pakeitimas 207
20 dalis

20. Reikalauja, kad Europos Sąjunga galėtų imtis priemonių įmonės, kuri per nustatytą 
septynerių metų laikotarpį perkelia visą arba dalį savo veiklos už Sąjungos ribų, 
atžvilgiu, siekiant apsaugoti ES darbo vietas ir ekonomiką, ypač reikalaujant grąžinti 
visas viešosios pagalbos subsidijas, kurias ši įmonė yra gavusi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 208
20 dalis

20. Reikalauja, kad Europos Sąjunga galėtų imtis priemonių įmonės, kuri perkelia visą 
arba dalį savo veiklos už Sąjungos ribų, atžvilgiu, siekiant apsaugoti ES darbo vietas 
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ir ekonomiką, ypač reikalaujant grąžinti visas viešosios pagalbos subsidijas, kurias ši 
įmonė yra gavusi, jei įmonė perkeliama pažeisdama septynerių metų taisyklę, kurią 
siūloma įvesti reformuojant struktūrinius fondus;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 209
20a dalis (nauja)

20a. Primena, kad vien tik struktūrine politika neįmanoma įveikti neigiamų įmonių 
perkėlimo pasekmių, nebent Europos lygiu būtų nustatytos šios pagrindinės sąlygos:

• bendri, aukšti socialiniai ir ekologijos standartai ES ir asocijuotuose šalyse bei 
šalyse kandidatėse;

• Europos socialinių ir ekologijos standartų išplėtimas visame pasaulyje, 
pasinaudojant ES naryste Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje 
(EBPO) ir Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO);

• išorinių socialinių ir aplinkosaugos sąnaudų transporto srityje tarptautinio 
pobūdžio didinimas per tam tikrą nustatytą laiką įgyvendinant laipsnišką ir 
progresyvinį planą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 210
20a dalis (nauja)

20a. Ragina visoms suinteresuotoms šalims suteikti teisę sužinoti, ar įmonei buvo skirta 
subsidija;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jan Březina ir Manfred Weber

Pakeitimas 211
20a dalis (nauja)

20a. Ragina ypatingą dėmesį skirti pasienio teritorijų, kurioms labai trūksta subsidijų, 
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problemoms;

Or. de

Pakeitimą pateikė Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pakeitimas 212
22 dalis

22. Įpareigoja savo Pirmininką šią rezoliuciją perduoti Tarybai, Komisijai ir valstybių 
narių nacionaliniams parlamentams.

Or. en


