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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 1
4a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį,

Or. pt

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

Pakeitimas 2
6a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 12 d. savo rezoliuciją dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus nustatymo (NUTS),

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

Pakeitimas 3
6b nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 6 d. savo rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, 
Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo,

Or. en

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

Pakeitimas 4
7 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Lisabonos ir Gioteburgo strategijų tikslus,

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 5
7 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Lisabonos ir Europos užimtumo strategijų tikslus,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo and Cristobal Montoro Romero

Pakeitimas 6
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi sanglaudos ir valstybės pagalbos politikos viena kitą papildo ir kadangi
valstybės pagalbos politika yra efektyvi priemonė, skatinanti pažangą, siekiant tikros 
pajamų konvergencijos įvairiose ES dalyse, tačiau šios politikos nėra suderintos su
struktūrinių fondų reglamentais (išbraukta),

Or. es
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 7
A konstatuojamoji dalis

A kadangi sanglaudos ir valstybės pagalbos politikos viena kitą papildo, o struktūrinių 
fondų reglamentai ir regioninės pagalbos gairės turi būti kuo labiau suderinti, ypač 
apibrėžiant geografines teritorijas, kurioms skirtina parama,

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 8
A konstatuojamoji dalis

A kadangi sanglaudos ir valstybės pagalbos politikos viena kitą papildo, o struktūrinių 
fondų reglamentai ir regioninės pagalbos gairės turi būti kuo labiau suderinti, ypač 
apibrėžiant geografines teritorijas, kurioms skirtina parama,

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 9
A konstatuojamoji dalis

A kadangi sanglaudos ir valstybės pagalbos politikos viena kitą papildo, o struktūrinių 
fondų reglamentai ir regioninės pagalbos gairės turi būti kuo labiau suderinti, ypač 
apibrėžiant geografines teritorijas, kurioms skirtina parama,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 10
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi tiesioginė valstybės pagalba, atlikdama pagrindinę – regioninės plėtros 
priemonės – funkciją, yra pagrindinė priemonė, siekiant prioritetinio sanglaudos 
tikslo, ir kadangi todėl turi būti laikomasi lankstaus požiūrio į tokią pagalbą 
apskritai vertinant valstybės pagalbą rinkos ekonomikos sąlygomis;

Or. es

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 11
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi remiantis Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-220 straipsniu sanglaudos 
tikslą sustiprina teritorinis aspektas;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 12
Ab konstatuojamoji dalis (nauja)

Ab. kadangi Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-424 straipsnyje pripažįstama, kad 
įvairių ekonominių sunkumų turintys regionai susiduria su ypatingais apribojimais,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant, Gilles Savary 

Pakeitimas 13
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi sumažėjęs zonavimas nėra pagerėjusios socialinės ekonominės padėties 
svarstomuose regionuose padarinys, tačiau buvo nulemtas sumažinus reikalavimus 
atitinkančių žmonių skaičiaus europinę ribą ir išplėtus statistinę bazę,
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 14
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi sanglaudos tikslas turi būti remiamas stiprinant teritorinį aspektą ir didinant 
biudžeto lėšas,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 15
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi regioninė valstybės pagalba, kuria siekiama skatinti tam tikrų nepalankioje 
padėtyje esančių teritorijų ir ekonomiškai augančių regionų ekonominę plėtrą, turi 
atsižvelgti į poreikį atitinkamai padidinti susijusio regiono strateginį ekonominį 
konkurencingumą (87 straipsnio 3 dalies c punktas),

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 16
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi valstybės pagalbos subsidija turi būti paskirstoma visiškai skaidriai, kad būtų 
nešališka subalansuotos regioninės plėtros ir ekonominės bei socialinės sanglaudos 
stiprinimo priemonė, siūlytų valstybės pagalbos poveikio analizės priemones ir todėl 
leistų taikyti „didesnės naudos mažesnėmis sąnaudomis“ principą,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 17
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi valstybės pagalbos subsidija turi būti visiškai skaidri, kad būtų nešališka 
subalansuotos tvarios regioninės plėtros priemonė, siūlytų valstybės pagalbos 
poveikio analizės priemones ir todėl, kur tai įmanoma, leistų taikyti „didesnės naudos 
mažesnėmis sąnaudomis“ principą,

Or. pt

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

Pakeitimas 18
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi valstybės pagalbos subsidija turi būti visiškai skaidri, kad būtų nešališka 
subalansuotos ir tvarios regioninės plėtros priemonė, siūlytų valstybės pagalbos 
poveikio analizės priemones ir todėl leistų taikyti „didesnės naudos mažesnėmis 
sąnaudomis“ principą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 19
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi siekiant darnumo reikia sujungti įvairias sąvokas, pavyzdžiui, tas, kurios 
taikomos mažo gyventojų tankio regionams, vartojamas regioninės plėtros politikoje 
ir konkurencijos politikoje,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 20
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. remia tolesnę struktūrinių fondų „lisabonizaciją“ ir lankstumą, leisiantį valstybėms 
narėms plėtoti tas pagalbos priemones, kurios paspartintų Lisabonos proceso 
vykdymą. Remia Septintosios mokslinių tyrimų pagrindų programos nuorodą į 
„tobulėjimo centrus“, regioninį, pasienio ir tarpsektorinį bendradarbiavimą. 
Pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas prisideda prie Europos Sąjungos 
konkurencingumo ir pramonės plėtros. Ragina, kad naujuosiuose valstybės 
pagalbos kriterijuose būtų į tai atsižvelgta (87 straipsnio 3 dalies c punktas),

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 21
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi lygybės ir nediskriminacijos skatinimas, remiantis Sutarties 13 straipsniu, 
taip pat turi būti pagrindinis principas teikiant regioninę pagalbą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 22
1 dalis

1. pritaria Europos Komisijos komunikato projektui „2007–2013 m. nacionalinės 
regioninės pagalbos teikimo gairės“ (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 23
1a dalis (nauja)

1a. pritaria faktui, kad įvairiuose regionuose buvo įmanoma neleisti plėtrai pablogėti, 
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palyginti su Bendrijos vidurkiu; pažymi, kad valstybės narės nori, jog tokiems 
ekonominės plėtros regionams pereinamuoju laikotarpiu ir toliau būtų skiriama 
ribota regioninė parama; tačiau remia požiūrį, kad tokia parama valstybėms narėms 
būtų teikiama naudojant paskirstymo raktą, ir kad dėmesys šiems regionams 
nesumažintų bendros paramos ribos kitų valstybių narių nenaudai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant, Gilles Savary 

Pakeitimas 24
1a dalis (nauja)

1a. ragina Komisiją nepriimti komunikato dėl regioninės valstybės pagalbos, kol 
valstybės narės nesutars dėl Europos Sąjungos finansinės perspektyvos ir nebus 
priimtas sprendimas dėl regioninės bei sanglaudos politikos biudžeto;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant, Gilles Savary

Pakeitimas 25
1a dalis (nauja)

1a. ragina Europos Komisiją nepriimti komunikato dėl regioninės valstybės pagalbos, 
kol valstybės narės nesutars dėl Europos Sąjungos finansinės perspektyvos ir nebus 
priimtas sprendimas dėl regioninės bei sanglaudos politikos biudžeto;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Rolf Berend 

Pakeitimas 26
2 dalis

išbraukta

Or. de
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Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis 

Pakeitimas 27
2 dalis

2. tiki, kad, remiantis teisingumo principu, aukščiausios pagalbos intensyvumo ribos, 
nurodytos visose 87 straipsnio 3 dalies a punkto kategorijose, naujuoju programavimo 
laikotarpiu turi likti tokios pačios kaip ankstesniu 2000–2006 m. laikotarpiu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis  

Pakeitimas 28
2 dalis

2. tiki, kad, remiantis teisingumo principu, aukščiausios pagalbos intensyvumo ribos, 
nurodytos visose trijose 87 straipsnio 3 dalies a punkto kategorijose, naujuoju 
programavimo laikotarpiu turi likti tokios pačios kaip ankstesniu 2000–2006 m. 
laikotarpiu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 29
2 dalis

2. tiki, kad, remiantis teisingumo principu, aukščiausios pagalbos intensyvumo ribos, 
nurodytos visose 87 straipsnio 3 dalies a punkto kategorijose, naujuoju 
programavimo laikotarpiu turi likti tokios pačios kaip ankstesniu 2000–2006 m. 
laikotarpiu;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 30
2 dalis

2. tiki, kad, remiantis teisingumo principu, aukščiausios pagalbos intensyvumo ribos, 
taikomos 87 straipsnio 3 dalies a punkto pirmosioms dviem kategorijoms ir 
atokiausiems regionams, naujuoju programavimo laikotarpiu turi likti tokios pačios 
kaip ankstesniu 2000–2006 m. laikotarpiu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 31
2 dalis

2. tiki, kad, remiantis teisingumo principu, aukščiausios pagalbos intensyvumo ribos, 
nurodytos 87 straipsnio 3 straipsnio a dalies pirmosiose dviejose kategorijose, siekiant 
išvengti nesąžiningo įmonių perkėlimo turi būti sumažintos tiek, kad nebūtų 
viršijamas regioniniams skirtumams pašalinti reikalingas bendrasis lygis; šiuo 
atžvilgiu remia ankstesnę Komisijos nuomonę, pateiktą 2004 m. gruodžio 17 d. 
pasiūlyme, ir dar sykį patvirtina, kad didesnis nei 50 proc. paramos intensyvumas 
kelia grėsmę, jog lėšos bus paskirstomos netinkamai, todėl jo turi būti iš esmės 
vengiama;

Or. de

Pakeitimą pateikė Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni Claudio 
Fava

Pakeitimas 32
2a dalis (nauja)

2a. ragina nustatyti žemesnes paramos intensyvumo ribas (dėl to sumažėtų skirtumas 
tarp dviejų kraštutinių paramą gaunančio regiono kategorijų ribų), siekiant 
išvengti įmonių perkėlimo ir jo lemtos žalingos konkurencijos tarp nepalankioje 
padėtyje esančių valstybių narių teritorijų, kurioms suteiktas 87 straipsnio 3 dalies 
a punkto statusas; skirtumas neturi viršyti 10 procentinių punktų;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 33
3 dalis

3. pritaria, kad atokiausiems regionams turėtų būti automatiškai suteiktas 87 straipsnio 
3 dalies a punkto statusas (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Simon Busuttil

Pakeitimas 34
3 dalis

3. pritaria, kad atokiausiems regionams turėtų būti automatiškai suteiktas 87 straipsnio 
3 dalies a punkto statusas, ir taip pat siūlo atsižvelgti į didelius bei nuolatinius 
gamtinius, geografinius arba demografinius sunkumus išgyvenančių regionų 
padėtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis 

Pakeitimas 35
3 dalis

3. Pritaria pasiūlymui dėl atokiausių regionų ir mano, kad mažoms nutolusioms saloms, 
pavyzdžiui, Egėjo jūros saloms, taip pat turėtų būti automatiškai suteiktas 
87 straipsnio 3 dalies a punkto statusas, ypač atsižvelgiant į konkretaus regiono padėtį;

Or. el

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 36
3 dalis

3. pritaria, kad atokiausiems regionams turėtų būti automatiškai suteiktas 87 straipsnio 
3 dalies a punkto statusas, ypač atsižvelgiant į konkretaus regiono padėtį, nedidinant 
Komisijos pasiūlyto paramos intensyvumo;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis 

Pakeitimas 37
3 dalis

3. pritaria, kad atokiausiems regionams turėtų būti automatiškai suteiktas 87 straipsnio 
3 dalies a punkto statusas, ypač atsižvelgiant į konkretaus regiono padėtį; ragina tokį patį 
statusą suteikti saloms, kuriose gyvena mažiau nei 5 000 gyventojų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 38
3 dalis

3. pritaria, kad atokiausiems regionams turėtų būti automatiškai suteiktas 87 straipsnio 
3 dalies a punkto statusas, ypač atsižvelgiant į konkretaus regiono padėtį; ragina 
regionuose padidinti investicinės pagalbos intensyvumą, kuris nepriklausytų nuo jų 
išsivystymo lygio, kad būtų atsižvelgta į nuolatinę regionų sunkumų prigimtį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 39
4 dalis

išbraukta

Or. de
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant  

Pakeitimas 40
4 dalis

4. pabrėžia visų sanglaudos aspektų svarbą ir prašo skirti subsidijuojamą paramą kaimui 
bei pereinamąjį pramonės laikotarpį ir rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus išgyvenantiems regionams, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažo
gyventojų tankio ir salų, pasienio bei kalnuotiems regionams.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 41
4 dalis

4. pabrėžia visų sanglaudos aspektų svarbą ir prašo pakankamai dėmesio skirti kaimui
bei pereinamąjį pramonės laikotarpį (įskaitant kasybos teritorijas) ir rimtus, 
nuolatinius gamtinius bei demografinius sunkumus išgyvenantiems regionams, pvz., 
(išbraukta) mažo gyventojų tankio ir salų, pasienio bei kalnuotiems regionams;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Pakeitimas 42
4 dalis

4. pabrėžia visų sanglaudos aspektų svarbą ir prašo pakankamai dėmesio skirti kaimui 
bei pereinamąjį pramonės laikotarpį ir rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus išgyvenantiems regionams, pvz., (išbraukta) mažo gyventojų tankio ir 
pasienio regionams, saloms bei kalnuotiems regionams;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 43
4 dalis

4. pabrėžia visų sanglaudos aspektų svarbą ir prašo pakankamai dėmesio skirti kaimui 
bei pereinamąjį pramonės laikotarpį ir rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus išgyvenantiems regionams, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažo
gyventojų tankio ir salų, pasienio bei kalnuotiems regionams; tačiau ragina Komisiją 
nustatyti specifinius kriterijus, kurie leistų identifikuoti pirmiau įvardytus regionus 
ir suteikti jiems pagalbą, proporcingą jų patiriamų problemų mastui;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 44
4 dalis

4. pabrėžia visų sanglaudos aspektų svarbą ir prašo pakankamai dėmesio skirti kaimui 
bei pereinamąjį pramonės laikotarpį ir rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus išgyvenantiems regionams, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažo
gyventojų tankio ir salų, pasienio bei kalnuotiems regionams; tačiau ragina Komisiją 
nustatyti specifinius kriterijus, kurie leistų identifikuoti pirmiau įvardytus regionus 
ir suteikti jiems pagalbą, proporcingą jų patiriamų problemų mastui;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 45
4 dalis

4. pabrėžia visų sanglaudos aspektų svarbą ir prašo pakankamai dėmesio skirti kaimui 
bei pereinamąjį pramonės laikotarpį ir rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus išgyvenantiems regionams, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažo
gyventojų tankio ir salų, pasienio bei kalnuotiems regionams; tačiau ragina Komisiją 
nustatyti specifinius kriterijus, kurie leistų identifikuoti pirmiau įvardytus regionus 
ir suteikti jiems pagalbą, proporcingą jų patiriamų problemų mastui;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 46
4 dalis

4. pabrėžia visų sanglaudos aspektų svarbą ir prašo pakankamai dėmesio skirti kaimui 
bei pereinamąjį pramonės laikotarpį ir rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus išgyvenantiems regionams, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažo
gyventojų tankio ir salų, pasienio bei kalnuotiems regionams. Tačiau prašo Komisijos 
nustatyti išsamius kriterijus, kurie leistų identifikuoti pirmiau įvardytus regionus ir 
suteikti pagalbą, atsižvelgiant į jų problemas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 47
5 dalis

5. siūlo, kad statistinio poveikio regionai išlaikytų savo 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytų teritorijų statusą, kaip jau pageidauta jos pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 
Trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. Kartu siūlo 
diferencijuoti pagalbos intensyvumą tarp regionų, atitinkančių 87 straipsnio 
3 dalies a punkte nurodytų teritorijų statusą, kuriems siūlomas 30 proc. pagalbos 
intensyvumas, ir statistinio poveikio regionų, siekiant padidinti pagalbos 
intensyvumą regionams, atitinkantiems 87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų 
teritorijų statusą; pagalbos intensyvumo skirtumas turi būti bent 10 proc.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 48
5 dalis

5. pritaria, kad statistinio poveikio regionai išlaikytų savo 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytų teritorijų statusą, kaip jau pageidauta jos pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 
Trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, nors iki 2009 m. gruodžio 
30 d. sudarant jiems tokias sąlygas, kokios pagal bendrąsias struktūrinių ir sanglaudos 
fondų nuostatas nustatytos konvergencijos tikslo regionams; tačiau ragina išlaikyti 
atitinkamas nuostatas dėl statistinio poveikio regionų iki programavimo laikotarpio 
pabaigos, t. y. iki 2013 m., nepersvarstant jų padėties 2009 m.;
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Or. el

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

Pakeitimas 49
5 dalis

5. pritaria, kad statistinio poveikio regionai išlaikytų savo 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytų teritorijų statusą, kaip jau pageidauta jos pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 
Trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, sudarant jiems tokias 
sąlygas, kokios pagal bendrąsias struktūrinių ir sanglaudos fondų nuostatas nustatytos 
konvergencijos tikslo regionams, tačiau ragina šią patobulintą nuostatą taikyti visą 
2007–2013 m. laikotarpį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 50
5 dalis

5. pritaria, kad statistinio poveikio regionai išlaikytų savo 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytų teritorijų statusą, kaip jau pageidauta jos pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 
Trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, nors iki 2013 m. 
gruodžio 30 d. sudarant jiems tokias sąlygas, kokios pagal bendrąsias struktūrinių ir 
sanglaudos fondų nuostatas nustatytos konvergencijos tikslo regionams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 51
5 dalis

5. pritaria, kad statistinio poveikio regionai išlaikytų savo 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytų teritorijų statusą, kaip jau pageidauta jos pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 
Trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, nors iki 2013 m. 
gruodžio 30 d. sudarant jiems tokias sąlygas, kokios pagal bendrąsias struktūrinių ir 
sanglaudos fondų nuostatas nustatytos konvergencijos tikslo regionams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 52
5 dalis

5. pritaria, kad statistinio poveikio regionai išlaikytų savo 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytų teritorijų statusą, kaip jau pageidauta jos pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 
Trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, nors iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. sudarant jiems tokias sąlygas, kokios pagal bendrąsias struktūrinių ir 
sanglaudos fondų nuostatas nustatytos konvergencijos tikslo regionams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Pakeitimas 53
5 dalis

5. pritaria, kad statistinio poveikio regionai išlaikytų savo 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
nurodytų teritorijų statusą, kaip jau pageidauta jos pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 
Trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, (išbraukta) sudarant 
jiems tokias sąlygas, kokios pagal bendrąsias struktūrinių ir sanglaudos fondų 
nuostatas nustatytos konvergencijos tikslo regionams; mano, jog dėl to, kad tokia 
pagalba yra pagrindinė priemonė siekti prioritetinio sanglaudos tikslo, statistinio 
poveikio regionams turėtų būti suteikta galimybė gauti tokią pagalbą visą būsimų 
valstybės pagalbos gairių galiojimo laikotarpį; tai padėtų išvengti bausmių skyrimo 
regionams, kurie sugebės gerai panaudoti gautą paramą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 54
5a dalis (nauja)

5a. ragina – siekiant išvengti staigaus pagalbos intensyvumo sumažėjimo, kuris galėtų 
sulėtinti tokių regionų plėtrą –, kad 87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų 
teritorijų statusą turėjusiems regionams, dėl ekonominio augimo įgijusiems 
87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytų teritorijų statusą, būtų suteiktas 
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pereinamasis laikotarpis, per kurį pagalba būtų laipsniškai mažinama, remiantis 
dabartinėmis Regioninės pagalbos gairėmis (RPG) bei Trečiąja ataskaita apie 
ekonominę ir socialinę sanglaudą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 55
5b dalis (nauja)

5b. ragina, kad 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytų teritorijų statusą turintiems 
regionams, kuriems pagal dabartinių RPG 5 straipsnio 7 dalį yra suteiktas 
laikotarpis, per kurį pagalba yra laipsniškai mažinama, būtų išlaikytas 87 straipsnio 
3 dalies c punkte nurodytų teritorijų statusas visą būsimų RPG taikymo laikotarpį;

Or. es

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 56
5c dalis (nauja)

5c. ragina Komisiją, kad 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytų teritorijų statusą 
turintiems regionams, kuriems pagal naująjį pasiūlymą pagalba nebus teikiama, 
būtų suteiktas pereinamasis laikotarpis, per kurį pagalba būtų laipsniškai 
mažinama;

Or. es

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 57
6 dalis

išbraukta

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Pakeitimas 58
6 dalis

išbraukta

Or. es

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 59
6 dalis

išbraukta

Or. el

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 60
6 dalis

išbraukta

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 61
6 dalis

išbraukta

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 62
6 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 63
6 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 64
6 dalis

išbraukta

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 65
6 dalis

išbraukta

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 66
6 dalis

6. remia Komisijos ketinimą 2009 m. įvertinti statistinio poveikio regionų padėtį ir prašo 
išlaikyti 87 straipsnio 3 dalies a punkte apibrėžtą regionų statusą, jei jų santykinės 
gerovės lygis, palyginti su 2007 m. sausio 1 d. duomenimis, sumažės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis 

Pakeitimas 67
6 dalis

6. remia Komisijos ketinimą 2009 m. įvertinti statistinio poveikio regionų padėtį ir prašo 
išlaikyti jų 87 straipsnio 3 dalies a punkte apibrėžtą regionų statusą, jei ekonominė 
padėtis, 15 valstybių narių ES BVP vidurkį lyginant su 2006 m. duomenimis, 
nepagerės;

Or. el

Pakeitimą pateikė Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni Claudio 
Fava

Pakeitimas 68
6 dalis

6. remia Komisijos ketinimą 2009 m. įvertinti statistinio poveikio regionų padėtį ir prašo 
išlaikyti jų 87 straipsnio 3 dalies a punkte apibrėžtą regionų statusą, jei ekonominė 
padėtis, ES BVP vidurkį lyginant su 2006 m. duomenimis, nepagerės; ragina 
Komisiją aiškiai pabrėžti, kad po peržiūros dėl bet kokio regionų statuso 
pasikeitimo – iš 87 straipsnio 3 dalies a punkte apibrėžto statuso į 87 straipsnio 
3 dalies c punkte apibrėžtą statusą – jokiu būdu negali būti sumažinta valstybei 
narei nustatyta aukščiausia gyventojų riba;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 69
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad statistinio poveikio regionai turėtų išlaikyti jų 87 straipsnio 3 dalies 
a punkte apibrėžtą regionų statusą visą programavimo laikotarpį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 70
6a dalis (nauja)

6a. tikisi, kad statistinio poveikio regionų principas bus laikomas precedentu ateityje dėl 
tebesitęsiančio plėtros proceso performuojant struktūrinę politiką, ir kad 2014–
2021 m. programavimo laikotarpiu ypatingas dėmesys bus skiriamas dabartiniams 
sanglaudos regionams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant  

Pakeitimas 71
7 dalis

7. vertina, kad Komisija rengia naujus pasiūlymus dėl reikalavimus įmonių pagalbai 
gauti atitinkančių regionų, kuriems suteiktas 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
apibrėžtas statusas, atrankos kriterijų ir valstybėms narėms suteikia lankstumo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 72
7 dalis

7. vertina, kad Komisija, nustatydama pagalbą reikalavimus atitinkančioms teritorijoms, 
kurias, remiantis 87 straipsnio 3 dalies c punktu, turi nustatyti valstybės narės, ketina 
remtis pagalbiniu užimtumo rodikliu, ir siūlo, kad rodikliai ir paskirstymo raktas taip 
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pat atitiktų Lisabonos strategijos tikslus (naujovės, konkurencingumas);

Or. de

Pakeitimą pateikė Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni Claudio 
Fava

Pakeitimas 73
7 dalis

7. vertina, kad Komisija, nustatydama pagalbą reikalavimus atitinkančioms teritorijoms, 
kurias, remiantis 87 straipsnio 3 dalies c punktu, turi nustatyti valstybės narės, ketina 
remtis pagalbiniu užimtumo rodikliu, tačiau pabrėžia, kad svarbu nustatyti rodiklius, 
kurie išryškintų įvairius regioninės plėtros skirtumus ir suteiktų galimybę 
valstybėms narėms tiksliau įvertinti santykinę teritorijų gerovę ir jų tinkamumą 
gauti pagalbą; šiuo tikslu ragina Komisiją naudoti papildomus rodiklius, pavyzdžiui, 
BVP vienam gyventojui augimo lygį (jis labiau atitinka pereinamojo laikotarpio 
poreikius tada, kai dėl išorės konkurencingumo sukelto šoko susiduriama su 
teritorijų išbalansavimu), ir kitaip įvertinti nedarbo kriterijų, kuris ekonomiškai taip 
pat yra vienas iš santykiškai kritiškos teritorijos padėties rodiklių; taip pat pabrėžia, 
kad visus naudojamus rodiklius privalu lyginti su ES vidurkiu;

Or. it

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 74
7a dalis (nauja)

7a. mano, kad visiems ekonominės plėtros – natūralaus efekto – regionams 
automatiškai turi būti suteiktas 87 straipsnio 3 dalies c punkte apibrėžtas regionų 
statusas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend 

Pakeitimas 75
8 dalis

išbraukta
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Or. de

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 76
8 dalis

8. pritaria 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto statuso paskyrimui kitoms 
reikalavimus atitinkančioms teritorijoms, kuriose gyvena 6,7 proc. 25 valstybių narių 
Europos Sąjungos gyventojų pagal Komisijos aukščiausią valstybėms nustatytą ribą, 
taip pat atsižvelgiant į nedarbo svyravimus regionuose, ir prašo, jog 87 straipsnio 
3 dalies a punkte apibrėžtų regionų kaimynystėje esantiems regionams taip pat 
galėtų būti taikomas tinkamumo kriterijus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni Claudio 
Fava

Pakeitimas 77
8 dalis

8. pažymi 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto statuso paskyrimą kitoms 
reikalavimus atitinkančioms teritorijoms, kuriose gyvena 6,7 proc. 25 valstybių narių 
Europos Sąjungos gyventojų pagal Komisijos aukščiausią valstybėms nustatytą ribą, 
taip pat atsižvelgiant į nedarbo svyravimus regionuose; vis dėlto ragina Komisiją dėl 
bendros gyventojų ribos priimti paskirstymo kriterijus, kuriais būtų atsižvelgta į tam 
tikrų valstybių narių santykiškai nepalankią padėtį, siekiant, kad nebūtų skiriamos 
griežtos bausmės toms valstybėms narėms, kuriose vis dar ryškūs objektyvūs vidaus 
skirtumai iš dalies dėl atsiliekančių regionų, kuriems suteiktas 87 straipsnio 3 dalies 
a punkte apibrėžtas statusas; todėl ragina priimti tuos pačius paskirstymo kriterijus 
ir korekcijas, apibrėžtas dabartinėse gairėse, ir suteikti leidimą šiek tiek padidinti 
bendrą reikalavimus gauti regioninę paramą atitinkančių 25 valstybių narių 
Europos Sąjungos gyventojų ribą;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Pakeitimas 78
8a dalis (nauja)

8a. mano, kad ekonominės plėtros regionams turėtų būti suteiktas didžiausias pagalbos 
intensyvumo lygis, numatytas 87 straipsnio 3 dalies c punkte, siekiant, kad staigūs 
pagalbos lygio pokyčiai netrukdytų subendrinti jų pasiektos pažangos;

Or. es

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 79
8a dalis (nauja)

8a. siūlo Komisijai skirti ypatingą dėmesį miesto zonoms, kuriose padėtis blogėja, ir 
teritorijoms, kuriose vykdoma arba planuojama pramonės atkaita ir kurios anksčiau 
atitiko 7 straipsnio 3 dalies c punkto reikalavimus, ir siūlo nuo šiol valstybėms 
narėms suteikti teisę kištis į šias teritorijas;

Or. fr

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

Pakeitimas 80
8a dalis (nauja)

8a. įspėja, kad 87 straipsnio 3 dalies c punkte apibrėžtų regionų atranka, kaip 
nurodoma RPG projekto 18 dalyje („esantys nepalankioje padėtyje, palyginti su 
nacionaliniu vidurkiu“), turi remtis nacionaliniais, o ne ES rodikliais, ir kad RPG 
projekto 26 dalyje pateiktas mišrus siūlymas yra nelogiškas. Tikrasis žymėjimas turi 
būti vykdomas antruoju etapu, kai atsiras galimybė tinkamai palyginti ekonominės 
veiklos rezultatus, remiantis nacionaliniais rodikliais, apie kuriuos patikimą 
informaciją galima gauti tam tikru erdviniu lygmeniu;

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

Pakeitimas 81
8b dalis (nauja)

8b. siūlo, kad visos NUTS-II regionų teritorijos, atitinkančios BVP arba nedarbo 
kriterijų, automatiškai būtų laikomos teritorijomis, kurios potencialiai gali atitikti 
pagalbą gaunančios teritorijos statusą, o prie šių teritorijų būtų pridėtos NUTS-III 
teritorijos, esančios „reikalavimų pagalbai gauti neatitinkančiuose“ NUTS-II 
regionuose, tačiau atitinkančios bent vieną iš šių kriterijų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 82
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad ekonominės plėtros regionai turėtų visada būti pripažįstami tinkamais 
gauti didžiausią paramos intensyvumą pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą, 
siekiant užtikrinti, kad šių regionų pažangai nepakenktų pernelyg spartūs pokyčiai; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 83
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad ekonominės plėtros regionai turėtų visada būti pripažįstami tinkamais 
gauti didžiausią paramos intensyvumą pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą, 
siekiant užtikrinti, kad šių regionų pažangai nepakenktų pernelyg spartūs pokyčiai; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 84
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad ekonominės plėtros regionai turėtų visada būti pripažįstami tinkamais 
gauti didžiausią paramos intensyvumą pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą, 
siekiant užtikrinti, kad šių regionų pažangai nepakenktų pernelyg spartūs pagalbos 
lygio pokyčiai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 85
9a dalis (nauja)

9a. prašo Komisiją paraginti valstybes nares, kad jos aiškiai apibrėžtų ekonominius 
principus ir statistinius kriterijus, kuriuos ketina naudoti, apibrėždamos regionus, 
kuriems priskirtinas 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytas statusas. Primena 
valstybėms narėms, kad nacionaliniu lygiu apibrėžiant regionus, kuriems 
priskirtinas 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytas statusas, turi būti 
konsultuojamasi su vietos ir regionine valdžia;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant, Marie-Arlette Carlotti

Pakeitimas 86
10a dalis (nauja)

10a. prašo, kad saloms, kurioms negali būti suteiktas 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
apibrėžtas regionų statusas, automatiškai būtų suteiktas 87 straipsnio 3 dalies 
a punkte apibrėžtas regionų statusas;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 87
11 dalis

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad papildomas apsauginis tinklas būtų taikomas ne 
visiems pagalbą gaunantiems gyventojams, o tik 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
apibrėžtų teritorijų gyventojams;

Or. es

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant, Gilles Savary 

Pakeitimas 88
11 dalis

11. ragina Komisiją taikyti apsauginį tinklą, užtikrinant, kad zonavimo sumažėjimas 
neviršys 25 proc. buvusios valstybės narės aprėpties, kaip buvo rengiant ankstesnes 
gaires;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 89
11 dalis

11. pritaria Europos Komisijos ketinimui taikyti papildomą apsauginį tinklą. Tačiau 
Europos Komisijos pasiūlyta didžiausia riba (50 proc. gyventojų aprėptis 2000–
2006 m.) yra per aukšta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 90
11 dalis

11. pritaria Europos Komisijos ketinimui taikyti papildomą apsauginį tinklą. Tačiau 
Europos Komisijos pasiūlyta didžiausia riba (50 proc. gyventojų aprėptis 2000–
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2006 m.) yra per aukšta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 91
11 dalis

11. pritaria Europos Komisijos ketinimui taikyti papildomą apsauginį tinklą. Tačiau 
Europos Komisijos pasiūlyta didžiausia riba (50 proc. gyventojų aprėptis 2000–
2006 m.) yra per aukšta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 92
11 dalis

11. pritaria Europos Komisijos ketinimui taikyti papildomą apsauginį tinklą. Tačiau 
Europos Komisijos pasiūlyta didžiausia riba (50 proc. gyventojų aprėptis 2000–
2006 m.) yra per aukšta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec, Margie Sudre

Pakeitimas 93
11 dalis

11. pritaria Europos Komisijos ketinimui taikyti papildomą apsauginį tinklą, siekiant 
užtikrinti, kad nė viena valstybė narė neprarastų daugiau kaip 25 proc. gyventojų 
aprėpties 2000–2006 m.;

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

Pakeitimas 94
11 dalis

11. pritaria Europos Komisijos ketinimui taikyti papildomą apsauginį tinklą, siekiant 
užtikrinti, kad nė viena valstybė narė neprarastų daugiau kaip 50% gyventojų aprėpties 
2000–2006 m., tačiau rekomenduoja padidinti apsauginio tinklo lygį, pavyzdžiui, iki 
didžiausio galimo 25 proc. dydžio sumažinimo (šie skaičiai naudojami 1998 m. 
RPG), kadangi tai leistų efektyviau aprėpti ekonominių poreikių turinčius regionus 
ir suteiktų galimybę pereinamąjį ekonomikos laikotarpį išgyvenantiems regionams 
gauti valstybės pagalbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 95
11a dalis (nauja)

11a. ragina, kad neveiklumo lygis būtų naudojamas kaip kriterijus, priimant sprendimą 
dėl valstybės paramos dydžio;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 96
12 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Pakeitimas 97
12 dalis

išbraukta
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Or. es

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pakeitimas 98
12 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 99
12 dalis

išbraukta

Or. el

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 100
12 dalis

12. pažymi, (išbraukta) dėl laipsniško priemonių statistinio poveikio regionams 
nutraukimo, kad, įsigaliojus Regioninės pagalbos gairėms, regioniniai ekonominiai 
rodikliai būtų patikrinti po trejų metų ir kad, remiantis tokiu patikrinimu ir esant 
būtinybei, regionai būtų perklasifikuoti į kitas pagalbos intensyvumo kategorijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 101
12 dalis

12. pažymi, (išbraukta) dėl laipsniško priemonių statistinio poveikio regionams 
nutraukimo, kad, įsigaliojus Regioninės pagalbos gairėms, regioniniai ekonominiai 
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rodikliai būtų patikrinti po trejų metų ir kad, remiantis tokiu patikrinimu ir esant 
būtinybei, regionai būtų perklasifikuoti į kitas pagalbos intensyvumo kategorijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 102
12 dalis

12. pažymi, (išbraukta) dėl laipsniško priemonių statistinio poveikio regionams 
nutraukimo, kad, įsigaliojus Regioninės pagalbos gairėms, regioniniai ekonominiai 
rodikliai būtų patikrinti po trejų metų ir kad, remiantis tokiu patikrinimu ir esant 
būtinybei, regionai būtų perklasifikuoti į kitas pagalbos intensyvumo kategorijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 103
12 dalis

12. pažymi, (išbraukta) dėl laipsniško priemonių statistinio poveikio regionams 
nutraukimo, kad, įsigaliojus Regioninės pagalbos gairėms, regioniniai ekonominiai 
rodikliai būtų patikrinti po trejų metų ir kad, remiantis tokiu patikrinimu ir esant 
būtinybei, regionai būtų perklasifikuoti į kitas pagalbos intensyvumo kategorijas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 104
12a dalis (nauja)

12a. siūlo, kad regioniniai ekonominiai rodikliai taip pat atitiktų Lisabonos strategijos 
tikslus (naujovės, konkurencingumas);

Or. de
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Pakeitimą pateikė Catherine Stihler

Pakeitimas 105
12a dalis (nauja)

12a. ragina nustatyti 20 proc. dydžio didžiausią pagalbos didelėms įmonėms intensyvumą 
visose 87 straipsnio 3 dalies c punkte apibrėžtų teritorijų statusą atitinkančiose 
teritorijose, taip išsaugodamas tinkamą skirtumą tarp šių ir 87 straipsnio 3 dalies 
a punkte apibrėžtų teritorijų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant

Pakeitimas 106
12a dalis (nauja)

12a. ragina, kad siekiant išvengti labai didelio gyventojų aprėpties sumažėjimo, 
87 straipsnio 3 dalies c punkte apibrėžtų teritorijų pereinamajai sistemai būtų 
taikoma tokia pati pereinamoji priemonė kaip 87 straipsnio 3 dalies a punkte 
apibrėžtiems regionams;

Or. fr

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

Pakeitimas 107
13 dalis

13. išreiškia pasitenkinimą Komisijos pasiūlymu numatyti specialią nuostatą, 
suteikiančią 87 straipsnio 3 dalies c punkte apibrėžtų teritorijų statusą mažoms 
teritorijoms, žemesnėms už NUTS-III lygį, kuriose nepalanki ekonominė padėtis 
yra labai lokalizuota, kadangi ši nuostata potencialiai gali tapti labai naudinga 
mažų, santykiškai izoliuotų darbo rinkų, pavyzdžiui, salų bendruomenių, 
ekonominės plėtros priemone. Šiuo atveju pritaria atitinkamų priemonių skyrimui 
MVĮ;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eugenijus Gentvilas 

Pakeitimas 108
13 dalis

13. išreiškia pasitenkinimą Komisijos pasiūlymu leisti valstybėms narėms naudoti 
regioninę valstybės pagalbą sprendžiant tam tikras ekonomines problemas, tarp jų 
lokalizuotus, BVP išreikštus žemesnius už NUTS-III lygio regioninius skirtumus, 
didesnio nedarbo arba kitus pripažintus ekonominius požymius, suteikiant joms 
galimybę teikti valstybės pagalbą ir didelėms įmonėms. Šiuo atveju pritaria 
atitinkamų priemonių skyrimui MVĮ. Rekomenduoja, kad Komisija suteiktų 
valstybėms narėms teisę skirti valstybės pagalbą (reikalavimų paramai gauti 
neatitinkančiuose regionuose) regioninėms įmonėms, kurios patiria nuostolių dėl 
išaugusios konkurencijos su valstybių, kurios nėra ES narės, įmonėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 109
13a dalis (nauja)

13a. ragina Komisiją padidinti pagalbos intensyvumą mikroįmonėms, ypač jeigu jos 
įsikūrusios nutolusiose rinkose;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 110
13a dalis (nauja)

13a. pabrėžia būtinybę užtikrinti būsimo Globalizacijos padarinių sušvelninimo fondo, 
skirto tam tikroms ekonominėms problemoms spręsti, ir Regioninės pagalbos gairių
sinergiją;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant

Pakeitimas 111
13a dalis (nauja)

13a. pabrėžia, kad yra naudingi kiti rodikliai, suteikiantys galimybę geriau įvertinti 
plėtros sunkumus, su kuriais susiduria įvairūs regionai, ypač regionai, kuriuose 
vyksta „dykumėjimo“ procesas, pavyzdžiui, užimtumo struktūros raida, gyventojų 
senėjimas ir migracija;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant 

Pakeitimas 112
4 dalis

14. supranta, kad pakankama pagalba veiklai struktūrinius sunkumus išgyvenantiems 
regionams yra tinkamas būdas prisidėti prie investicinės pagalbos tuose regionuose, ir 
pritaria Komisijos norui suteikti šioje srityje valstybėms narėms lankstumą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant 

Pakeitimas 113
14a dalis (nauja)

14a. apgailestauja, kad pripažįstami tik atokiausių ir mažo gyventojų tankio regionų 
patiriami struktūriniai sunkumai, nors tyrimai aiškiai rodo, jog vykdydami 
ekonominę veiklą kalnuoti regionai susiduria su papildomomis išlaidomis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant, Gilles Savary 

Pakeitimas 114
14a dalis (nauja)

14a. prašo, kad su rimtais ekonominiais sunkumais, kurie susiję su Komisijos 
komunikato 27 punktu, susiduriančiose teritorijose būtų leidžiama teikti pagalbą 
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didelėms įmonėms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 115
14 a dalis (nauja)

14a. mano, kad regioninės valstybės pagalbos gairės turėtų būtų lankstesnės ir numatyti 
tam tikrą pagalbą tais atvejais, kai tik viena ES valstybė narė vykdo projektą ir 
konkuruoja su valstybėmis, kurios nėra ES narės, dėl užsienio (ne ES) investicijų 
projektų. Toks lankstumas padėtų regionams išsaugoti tokius projektus ir kartu 
užtikrinti, kad regioninės valstybės pagalbos gairės geriau atspindės verslo tikrąją 
padėtį atviroje globalizuotoje ekonomikoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 116
15 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni Claudio 
Fava

Pakeitimas 117
15 dalis

15. tikisi, kad Komisija apsvarstys, ar suteikti leidimą skirti pagalbą veiklai tose 
teritorijose, kurios nuo 2007 m. neteks 87 straipsnio 3 dalies a punkte apibrėžto 
teritorijų statuso, ir ar leisti atitinkamas papildomas pagalbos veiklai išmokas 
regionams, kenčiantiems dėl nepatogios gamtinės, geografinės ar demografinės 
padėties;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 118
15 dalis

15. tikisi, kad Komisija apsvarstys, ar, atsižvelgiant į papildomas išlaidas, patiriamas dėl 
rimtų ir nuolatinių gamtinių arba demografinių sunkumų, leisti atitinkamas 
papildomas pagalbos veiklai išmokas regionams, kenčiantiems dėl nepatogios 
gamtinės, geografinės ar demografinės padėties;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant 

Pakeitimas 119
15 dalis

15. tikisi, kad Komisija apsvarstys, ar leisti atitinkamas papildomas pagalbos veiklai 
išmokas regionams, kenčiantiems dėl nepatogios gamtinės, geomorfologinės, 
geografinės ar demografinės padėties;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 120
16 dalis

išbraukta

Or. cs

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis 

Pakeitimas 121
16 dalis

16. pritaria Komisijos nustatytam veiksmingam maksimalios pagalbos diferenciniam 
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tarifui mažiau remiamiems regionams, kurie ribojasi su labiau remiamu regionu, ir 
rekomenduoja šią nuostatą taikyti regionams, kurie ribojasi jūros siena su labiau 
remiamu regionu, nemažindama aukščiausios pagalbos ribos labiau remiamiems 
regionams;

Or. el

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis  

Pakeitimas 122
16 dalis

16. pritaria Komisijos nustatytam veiksmingam maksimalios pagalbos diferenciniam 
tarifui mažiau remiamiems regionams, kurie ribojasi su labiau remiamu regionu, 
nemažindama aukščiausios pagalbos ribos labiau remiamiems regionams; ragina 
taikyti tą pačią nuostatą regionams, kurie ribojasi jūros siena;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rolf Berend 

Pakeitimas 123
17 dalis

17. vertina, kad Komisija suteikia valstybėms narėms galimybę leisti (išbraukta)
nacionalinės regioninės valstybės pagalbos išmokas MVĮ;

Or. de

Pakeitimą pateikė Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni Claudio 
Fava

Pakeitimas 124
17 dalis

17. vertina, kad Komisija suteikia valstybėms narėms galimybę leisti reikšmingas 
papildomas nacionalinės regioninės valstybės pagalbos išmokas MVĮ; siūlo nustatyti 
vienodą 20 proc. padidinimą tiek mažoms, tiek ir vidutinėms įmonėms, kad nebūtų 
stabdomas mažų įmonių augimas;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Manfred Weber 

Pakeitimas 125
17a dalis (nauja)

17a. ragina Komisiją išnagrinėti, ar iki 50 proc. siekiantis didžiausias pagalbos lygis, 
nors ir yra iš principo įmanomas, rinkos požiūriu nėra per didelis; laikosi 
nuomonės, kad esant tokiam aukštam bendrojo finansavimo lygiui būtų galima 
įsteigti įmonę be nuosavo kapitalo, o tai prieštarauja verslo atsakomybės principui 
rinkos ekonomikoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 126
17a dalis (nauja)

17a. ragina Komisiją leisti padidinti pagalbą naujovių, mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros srityse, esamų gamybos modelių pertvarkymui į tvarius žiniomis pagrįstus 
modelius, naujoms įmonėms ir investicijoms, kad darbo jėga taptų labiau 
kvalifikuota, ko siekia Lisabonos strategija;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 127
17b dalis (nauja)

17b. ragina Komisiją imtis aktyvesnių veiksmų, siekiant išvengti privačios iniciatyvos 
sumažėjimo dėl rinkos mechanizmo nesėkmių, lemtų neefektyvios valstybės 
pagalbos;

Or. pt



PE 364.904v01-00

Vertimas pagal sutartį 40/63 AM\587557LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 128
18 dalis

18. tiki, kad horizontaliosios gairės suteiks valstybėms narėms ir regionams didesnę 
laisvę imtis veiksmų, tikslinėmis priemonėmis siekiant didinti ES ekonominės 
erdvės tarptautinį konkurencingumą, kaip numatyta Lisabonos strategijoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 129
18 dalis

18. tiki, kad Horizontaliosios pagalbos gairės turi tinkamai atspindėti teritorinius 
skirtumus, kad nebūtų keliamas pavojus sanglaudos tikslams – dėl šios priežasties turi 
būti išlaikytas esamas jų santykis;

Or. es

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 130
19 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Rolf Berend 

Pakeitimas 131
19 dalis

išbraukta

Or. de
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Pakeitimą pateikė Eugenijus Gentvilas 

Pakeitimas 132
19 dalis

19. todėl ragina Komisiją papildomai padidinti aukščiausią valstybės pagalbos
intensyvumo ribą, kad ji apimtų neturtingesniems regionams naudingą regioninį 
komponentą tuo atveju, kai valstybės pagalba suteikiama remiantis naujomis 
horizontaliosios pagalbos gairėmis, atsižvelgiant į tai, kad tokių regionų įmonės 
patiria ekonominių nuostolių dėl išaugusios konkurencijos su valstybių, kurios nėra 
ES narės, įmonėmis. Ši papildoma horizontaliosios pagalbos išmoka turi būti 
diferencijuojama pagal regioninės pagalbos intensyvumo kategorijas, apibrėžtas 
Regioninės pagalbos gairių projekto 41–46 dalyse;

Or. en

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

Pakeitimas 133
19a dalis (nauja)

19a. įspėja, kad sumažinus pagalbos intensyvumą 87 straipsnio 3 dalies c punkte 
apibrėžtoms teritorijoms nuo 15 proc./20 proc. iki 10 proc./15 proc. jis gali būti 
pernelyg žemas, kad skatintų įmonės kurtis ir plėtotis kaimo vietovėse, kur įmonės 
veiklos išlaidos gali būti didesnės nei didžiuosiuose miestuose, ir rekomenduoja 
nustatyti 20 proc. didžiausią ES pagalbos intensyvumą 87 straipsnio 3 dalies 
c punkte apibrėžtoms teritorijoms, nepriklausomai nuo to, kaip jos įgijo šį statusą, 
bei leisti valstybėms narėms keisti pagalbos intensyvumą joms to pageidaujant;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 134
19a dalis (nauja)

19a. pritaria 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių projekto 
41 straipsnyje pateiktiems Komisijos pasiūlymams dėl regioninės pagalbos 
intensyvumo neturtingiausiems regionams ir 42 straipsnio pasiūlymams dėl 
atokiausių regionų, tačiau ragina 5 proc. padidinti intensyvumą regionams, kurių 
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statusą apibrėžia 43, 44 ir 45 straipsniai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 135
20 dalis

20. remia Komisijos pasiūlytą pradinės investicijos apibrėžimą ir ypač reikalavimus 
atitinkančių išlaidų diferencijavimą MVĮ ir didelėms įmonėms, kaip apibrėžta 
Regioninės pagalbos gairių projekto 31 ir kitose dalyse, tačiau tikisi, kad, kur tai 
įmanoma, bus suteikta daugiau lankstumo specifinėms situacijoms, jeigu jos bus 
pagrįstos;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 136
20 dalis

20. remia Komisijos pasiūlytą pradinės investicijos apibrėžimą ir ypač reikalavimus 
atitinkančių išlaidų diferencijavimą MVĮ ir didelėms įmonėms, kaip apibrėžta 
Regioninės pagalbos gairių projekto 31 ir kitose dalyse; tačiau ragina Komisiją 
paaiškinti, ar remiantis pasiūlytomis gairėmis, paslaugų, kaip ir produktų, teikimas 
atitiks reikalavimus pagalbai gauti;

be to, mano, kad apibrėžiant pradinę investiciją, turėtų ir toliau būti naudojamas 
dabartinis reikalavimas, kad investicijos skatintų esminius pokyčius produktų arba 
gamybos proceso, kuris bus naudojamas toliau, racionalizavime, įvairinime arba 
modernizavime, kadangi šis reikalavimas varžo mažiau nei reikalavimas į rinką 
pateikti visiškai naują produktą;

prašo Komisiją paaiškinti, ar „įvairinimo, plečiant visiškai naujų produktų rinkas“ 
sąvoka, pateikta gairių pasiūlymo 31 punkto trečiojoje įtraukoje, taikoma įmonėms 
(tais atvejais, kai verslininkas pradeda gaminti naują produktą, kuris jau yra 
rinkoje, tačiau anksčiau nebuvo tos įmonės veiklos dalis), ar ji taip pat apima ir 
novatoriškų anksčiau rinkoje nebuvusių produktų gamybą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 137
20 dalis

20. remia Komisijos pasiūlytą pradinės investicijos apibrėžimą ir ypač reikalavimus 
atitinkančių išlaidų diferencijavimą MVĮ ir didelėms įmonėms, kaip apibrėžta 
Regioninės pagalbos gairių projekto 31 ir kitose dalyse; tačiau ragina Komisiją 
paaiškinti, ar remiantis pasiūlytomis gairėmis, paslaugų, kaip ir produktų, teikimas 
atitiks reikalavimus pagalbai gauti;

be to, mano, kad apibrėžiant pradinę investiciją, turėtų ir toliau būti naudojamas 
dabartinis reikalavimas, kad investicijos skatintų esminius pokyčius produktų arba 
gamybos proceso, kuris bus naudojamas toliau, racionalizavime, įvairinime arba 
modernizavime, kadangi šis reikalavimas varžo mažiau nei reikalavimas į rinką 
pateikti visiškai naują produktą;

prašo Komisiją paaiškinti ar „įvairinimo, plečiant visiškai naujų produktų rinkas“ 
sąvoka, pateikta gairių pasiūlymo 31 punkto trečiojoje įtraukoje, taikoma įmonėms 
(tais atvejais, kai verslininkas pradeda gaminti naują produktą, kuris jau yra 
rinkoje, tačiau anksčiau nebuvo tos įmonės veiklos dalis), ar ji taip pat apima ir 
novatoriškų anksčiau rinkoje nebuvusių produktų gamybą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 138
20a dalis (nauja)

20a. rekomenduoja Komisijai išbraukti nuostatą, nustatančią 12 mėn. terminą priimti 
sprendimą dėl paraiškos pateikimo ir 6 mėn. terminą – dėl projekto darbų pradžios, 
ir išlaikyti ankstesnę nuostatą, kadangi projekto darbų negalima pradėti anksčiau 
nei bus pateikta paraiška;

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 139
20b dalis (nauja)

20b. rekomenduoja Komisijai išbraukti nuostatą, reikalaujančią pateikti išankstinį 
pranešimą, kai galimos projektų išlaidos viršija 100 mln. eurų, nepriklausomai 
nuo suteiktos pagalbos dydžio, ir išlaikyti ankstesnę nuostatą, pagal kurią 
išankstinis pranešimas reikalingas tada, kai suteikta pagalba viršija nustatytą ribą;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 140
20c dalis (nauja)

20c. rekomenduoja Komisijai panaikinti laiko ribas galimoms išperkamosios nuomos 
išlaidoms, kadangi ekonomiškai nėra efektyvu ar tikslinga riboti išperkamosios 
nuomos laikotarpį iki penkerių metų tik dėl to, kad nuosavybė turi būti išlaikyta 
penkerius metus, kadangi išlaikyti nuosavybę įpareigoja kitos nuostatos;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 141
20d dalis (nauja)

20d. siūlo, kad atsižvelgdama į dabartinę praktiką, Komisija leistų valstybėms narėms, 
nepriėmusioms bendros valiutos, patvirtintų programų dalimi esantiems projektams 
taikyti tos dienos valiutos kursą, „kai buvo gauta paraiška suteikti pagalbą“, 
kadangi tam tikrą pagalbos lygį reikia žinoti ne tik tada, kai priimamas sprendimas, 
bet ir vertinant projektą;

Or. cs



AM\587557LT.doc 45/63 PE 364.904v01-00

Vertimas pagal sutartį

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Jana Bobošíková

Pakeitimas 142
20e dalis (nauja)

20e. ragina Komisiją konkrečiau apibrėžti, kas sudaro galimas išlaidas, siekiant tiksliau 
nustatyti kategorijas ir sudaryti galimybę valstybėms narėms priimti sprendimus 
dėl galimų išlaidų;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Bernard Poignant, Gilles Savary 

Pakeitimas 143
21a dalis (nauja)

21a. prašo, kad į pradinės investicijos apibrėžimą būtų įtrauktas įmonių gamybos 
pajėgumų išaugimas, kuris turėtų būti remiamas kaip plėtra;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 144
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją naudoti formuojamuosius vertinimus (ex-ante ir ex-post) bei 
atsižvelgti į įvairius teigiamus ir neigiamus išorės veiksnius, kad būtų išnagrinėtas 
valstybės pagalbos poveikis skirtingiems rinkos sektoriams;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 145
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisija nebereikalauti 12 mėn. laikotarpio, per kurį būtų nagrinėjamos 
valstybių narių paraiškos pagalbai gauti (šis laikotarpis sumažėja iki 6 mėn., jeigu 
naudos gavėjas pradeda projekto darbus), kadangi dėl to pagalbos valdymas gali 
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tapti sudėtingas ir netgi paskatinti valstybes nares skirti pagalbą anksčiau nei bus 
atlikta tinkama studija, tik siekiant laikytis nustatyto termino – tokia įvykių raida 
prieštarauja tikslui suteikti mažiau, bet geresnės pagalbos;

Or. es

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 146
22 dalis

22. pritaria Komisijos ketinimui nustatyti, kad reikalavimus atitinkantis nematerialusis 
turtas liktų reikalavimus atitinkančiame regione, užtikrinant tai daugeliu 2007–2013 m. 
nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių projekto 53 dalyje nurodytų sąlygų. 
Tačiau pabrėžia būtinybę paaiškinti, ar įmonės perkėlimas iš vieno reikalavimus 
atitinkančio regiono į kitą reikalavimus atitinkantį regioną nepažeidžia sąlygos, 
pripažįstančios pagalbą, skirtą finansuoti tam tikrą investiciją, ar tik perkėlus 
investicijas į reikalavimų neatitinkantį regioną galima imtis apibrėžtų sankcijų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 147
22 dalis

22. pritaria Komisijos ketinimui nustatyti, kad reikalavimus atitinkantis nematerialusis 
turtas liktų reikalavimus atitinkančiame regione, užtikrinant tai daugeliu 2007–
2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių projekto 53 dalyje nurodytų 
sąlygų; tačiau pabrėžia būtinybę paaiškinti, ar įmonės perkėlimas iš vieno 
reikalavimus atitinkančio regiono į kitą reikalavimus atitinkantį regioną 
nepažeidžia sąlygos, pripažįstančios pagalbą, skirtą finansuoti tam tikrą investiciją, 
ar tik perkėlus investicijas į reikalavimų neatitinkantį regioną galima imtis 
apibrėžtų sankcijų;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 148
22 dalis

22. pritaria Komisijos ketinimui nustatyti, kad reikalavimus atitinkantis nematerialusis 
turtas liktų reikalavimus atitinkančiame regione, užtikrinant tai daugeliu 2007–
2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių projekto 53 dalyje nurodytų 
sąlygų; tačiau pabrėžia būtinybę paaiškinti, ar įmonės perkėlimas iš vieno 
reikalavimus atitinkančio regiono į kitą reikalavimus atitinkantį regioną 
nepažeidžia sąlygos, pripažįstančios pagalbą, skirtą finansuoti tam tikrą investiciją, 
ar tik perkėlus investicijas į reikalavimų neatitinkantį regioną galima imtis 
apibrėžtų sankcijų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 149
22 dalis

22. pritaria Komisijos ketinimui nustatyti, kad reikalavimus atitinkantis nematerialusis 
turtas liktų reikalavimus atitinkančiame regione, užtikrinant tai daugeliu 2007–
2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių projekto 53 dalyje nurodytų 
sąlygų; tačiau pabrėžia būtinybę paaiškinti, ar įmonės perkėlimas iš vieno 
reikalavimus atitinkančio regiono į kitą reikalavimus atitinkantį regioną 
nepažeidžia sąlygos, pripažįstančios pagalbą, skirtą finansuoti tam tikrą investiciją, 
ar tik perkėlus investicijas į reikalavimų neatitinkantį regioną galima imtis 
apibrėžtų sankcijų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Pakeitimas 150
23 dalis

23. pritaria faktui, kad laikina (išbraukta) pagalba veiklai ir toliau bus leidžiama; tačiau 
ragina numatyti laipsnišką regionų perėjimą iš a punkto statusą turinčių teritorijų į 
c punkto statusą turinčias teritorijas ir iš c punkto statusą turinčių teritorijų į 
pagalbos negaunančių teritorijų statusą, siekiant išvengti diskriminacijos arba 
esamų struktūrinių skirtumų paaštrėjimo, panaikinus efektyvią pagalbą;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 151
23 dalis

23. pritaria faktui, kad laikina ir mažėjanti pagalba veiklai ir toliau bus leidžiama 
87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytiems regionams su sąlyga, kad ji padės spręsti 
aiškiai apibrėžtus regioninės plėtros sunkumus ir bus proporcinga; tačiau ragina 
Komisiją pateikti tikslesnį reikalavimų veiklos pagalbai gauti apibrėžimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 152
23 dalis

23. pritaria faktui, kad laikina ir mažėjanti pagalba veiklai ir toliau bus leidžiama 
87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytiems regionams su sąlyga, kad ji padės spręsti 
aiškiai apibrėžtus regioninės plėtros sunkumus ir bus proporcinga; tačiau ragina 
Komisiją pateikti tikslesnį reikalavimų veiklos pagalbai gauti apibrėžimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 153
23 dalis

23. pritaria faktui, kad laikina ir mažėjanti pagalba veiklai ir toliau bus leidžiama 
87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytiems regionams su sąlyga, kad ji padės spręsti 
aiškiai apibrėžtus regioninės plėtros sunkumus ir bus proporcinga; tačiau ragina 
Komisiją pateikti tikslesnį reikalavimų veiklos pagalbai gauti apibrėžimą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 154
23 dalis

23. pritaria faktui, kad laikina ir mažėjanti pagalba veiklai ir toliau bus leidžiama 
87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytiems regionams su sąlyga, kad ji padės spręsti 
aiškiai apibrėžtus regioninės plėtros sunkumus ir bus proporcinga. Tačiau ragina 
Komisiją pateikti tikslesnį reikalavimų veiklos pagalbai gauti apibrėžimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 155
23a dalis (nauja)

23a. pritaria faktui, kad veiklos pagalba, kuri nėra laipsniškai mažėjanti ir jai 
netaikomos laiko ribos, ir toliau bus leidžiama regionuose, išgyvenančiuose 
nuolatinius sunkumus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 156
24 dalis

24. pritaria faktui, kad ir toliau būtų leidžiama veiklos pagalba (išbraukta), padengianti 
papildomas transporto išlaidas atokiausiuose ir mažai gyventojų turinčiuose 
regionuose (išbraukta), tačiau pabrėžia būtinybę neapsiriboti griežtai nacionaliniais 
rėmais ir papildomų transportų išlaidų dėl prekių pervežimo šalies viduje 
kompensavimu;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Simon Busuttil

Pakeitimas 157
24 dalis

24. pritaria faktui, kad ir toliau būtų leidžiama veiklos pagalba transportui atokiausiuose ir 
mažai gyventojų turinčiuose regionuose, jei ji atitiks tam tikrus objektyvius kriterijus, 
nurodytus gairių projekto 79 dalyje, ir ragina Komisiją leisti veiklos pagalbą 
transportui rimtus ir nuolatinius gamtinius, geografinius bei demografinius 
sunkumus išgyvenančiuose regionuose;

Or. en

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

Pakeitimas 158
24 dalis

24. pritaria faktui, kad ir toliau būtų leidžiama veiklos pagalba transportui atokiausiuose 
ir mažai gyventojų turinčiuose regionuose, jei ji atitiks tam tikrus objektyvius 
kriterijus, nurodytus gairių projekto 79 dalyje, ir jeigu viešųjų pirkimų taisyklės 
užtikrins, kad valstybės pagalbą gaunančios įmonės sąžiningai nustatytų kainas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 159
24 dalis

24. pritaria faktui, kad ir toliau būtų leidžiama veiklos pagalba transportui atokiausiuose ir 
mažai gyventojų turinčiuose regionuose, jei ji atitiks tam tikrus objektyvius kriterijus, 
nurodytus gairių projekto 79 dalyje; tačiau ragina veiklos pagalbą transportui taip 
pat skirti ir salų regionams, kurie dėl savo geografinės padėties susiduria su 
analogiškomis problemomis;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Pakeitimas 160
24 dalis

24. pritaria faktui, kad ir toliau būtų leidžiama veiklos pagalba transportui atokiausiuose ir 
mažai gyventojų turinčiuose regionuose, jei ji atitiks tam tikrus objektyvius kriterijus, 
nurodytus gairių projekto 79 dalyje; taip pat pritaria faktui, kad pagalbą pirmiau 
minėtam sektoriui bus galima suteikti (jeigu tokia pagalba siekiama skatinti 
nuoseklią regioninės plėtros strategiją) kitose ES dalyse, kurias varžo gamtinės 
ribos, pavyzdžiui, jūra, kadangi tokia pagalba skatina geresnę ekonominę 
integraciją į Bendrijos teritoriją;

Or. es

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 161
24a dalis (nauja)

24a. ragina Komisiją leisti veiklos pagalbą, kuri padengtų papildomas transporto 
išlaidas tarp minėtų regionų, tarp jų ir šalių, kurioms jie nori priklausyti, bei kitų 
šalių, net ir nepriklausančių ES, ypač toje pačioje geografinėje teritorijoje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 162
24b dalis (nauja)

24b. tikisi, kad Komisija atsižvelgs į faktą, kad papildomos transporto išlaidos taip pat yra 
susijusios su pirminėmis žaliavomis ir tarpiniais produktais;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 163
25 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 164
25 dalis

25. siūlo veiklos pagalbą pasirinktinai taip pat leisti, remiantis tam tikromis sąlygomis ir 
atsižvelgiant į nustatytas papildomas išlaidas, regionams, išgyvenantiems rimtus, 
nuolatinius gamtinius bei demografinius sunkumus, pvz., (išbraukta) mažai gyventojų 
turintiems regionams, regionams, kuriuose mažėja gyventojų, ir salų, pasienio bei 
kalnuotiems regionams;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Simon Busuttil

Pakeitimas 165
25 dalis

25. siūlo veiklos pagalbą, kuri nėra laikina ir laipsniškai mažėjanti, pasirinktinai taip 
pat leisti, remiantis tam tikromis sąlygomis, regionams, išgyvenantiems rimtus, 
nuolatinius gamtinius bei demografinius sunkumus, pvz., labiausiai į šiaurę 
nutolusiems mažai gyventojų turintiems ir salų, pasienio bei kalnuotiems regionams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Pakeitimas 166
25 dalis

25. siūlo veiklos pagalbą pasirinktinai taip pat leisti, remiantis tam tikromis sąlygomis, 
regionams, išgyvenantiems rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus, pvz., (išbraukta) mažai gyventojų turintiems, pasienio regionams, saloms
bei kalnuotiems regionams;

Or. es

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 167
25 dalis

25. siūlo veiklos pagalbą pasirinktinai taip pat leisti, remiantis tam tikromis sąlygomis, 
regionams, išgyvenantiems rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažai gyventojų turintiems ir salų, 
pasienio bei kalnuotiems regionams. Tačiau ragina Komisiją pateikti tikslų 
reikalavimų veiklos pagalbai pirmiau minėtuose regionuose gauti apibrėžimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 168
25 dalis

25. siūlo veiklos pagalbą pasirinktinai taip pat leisti, remiantis tam tikromis sąlygomis, 
regionams, išgyvenantiems rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažai gyventojų turintiems ir salų, 
pasienio bei kalnuotiems regionams; tačiau ragina Komisiją pateikti tikslų 
reikalavimų veiklos pagalbai pirmiau minėtuose regionuose gauti apibrėžimą;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 169
25 dalis

25. siūlo veiklos pagalbą pasirinktinai taip pat leisti, remiantis tam tikromis sąlygomis, 
regionams, išgyvenantiems rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažai gyventojų turintiems ir salų, 
pasienio bei kalnuotiems regionams; tačiau ragina Komisiją pateikti tikslų 
reikalavimų veiklos pagalbai pirmiau minėtuose regionuose gauti apibrėžimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 170
25 dalis

25. siūlo veiklos pagalbą pasirinktinai taip pat leisti, remiantis tam tikromis sąlygomis, 
regionams, išgyvenantiems rimtus, nuolatinius gamtinius bei demografinius 
sunkumus, pvz., labiausiai į šiaurę nutolusiems mažai gyventojų turintiems ir salų, 
pasienio bei kalnuotiems regionams; tačiau ragina Komisiją pateikti tikslų 
reikalavimų veiklos pagalbai pirmiau minėtuose regionuose gauti apibrėžimą;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Pakeitimas 171
25 a dalis (nauja)

25a. prašo, kad leidžiama veiklos pagalba transportui salų regionuose nebūtų mažinama 
arba ribojama laiko atžvilgiu;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Pakeitimas 172
25b dalis (nauja)

25b. ragina pripažinti faktą, kad tiesioginė pagalba transportui gali prisidėti prie 
didesnės salų regionų ekonominės integracijos Bendrijoje ir leisti jiems pasinaudoti 
jų geografine padėtimi Europą supančiose jūrų teritorijose;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Pakeitimas 173
25c dalis (nauja)

25c. ragina Komisiją išlaikyti „pozityviosios diskriminacijos“ sąvoką, kuri nuolatinių 
struktūrinių apribojimų požiūriu tėra sąžiningumo ir išbalansavimo atspindys, 
pozityviąją diskriminaciją dar labiau pagrindžiant tais atvejais, kai sala susiduria su 
įvairaus pobūdžio sunkumais (pavyzdžiui, yra kalnuota sala, archipelagas, turi 
demografinių sunkumų);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Pakeitimas 174
25d dalis (nauja)

25d. ragina salų įmonėms suteikti galimybę dėl regioninės valstybės pagalbos patekti į 
platesnę Europos rinką tomis pačiomis lygių galimybių sąlygomis, kurios taikomos 
žemyninėms įmonėms, regioninę pagalbą panaudoti jų įvairinimui skatinti, 
produktyvumui didinti, neigiamiems valdymo skirtumams, kuriuos lėmė buvimas 
sala, mažinti bei skatinti ekologiškų metodų stiprinimą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Pakeitimas 175
25e dalis (nauja)

25e. ragina nustatyti leidžiamos regioninės valstybės pagalbos saloms sąrašą, į kurį 
galima įtraukti:

- tiesioginę pagalbą tam tikroms įmonėms arba paslaugų teikėjams, atsakingiems už 
viešųjų paslaugų teikimą salų kaimo vietovėse,

- lengvatines jūrų ir oro transporto kainas gyventojams,

- kokybiškas vietines viešąsias paslaugas, kurias pasitelkdami pagalbą teikia privatūs 
operatoriai,

- apskritai pernelyg didelių išlaidų, kurios patiriamos gabenant žaliavas, skirtas 
Europos ir tarptautinėje rinkoje parduodamų produktų gamybai, sumažinimą, 
pasitelkiant tiesioginę pagalbą įmonėms,

- priemones, skirtas kompensuoti vietinės rinkos ribotumą ir skatinti eksportą,

- mokesčių priemones arba mokesčių netaikymą, kuris tikėtinai skatintų produktyvias 
įmonių investicijas ir veiklos įvairinimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 176
27 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 177
27 dalis

išbraukta
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 178
27 dalis

išbraukta

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 179
27 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 180
27 dalis

išbraukta

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij 

Pakeitimas 181
27a dalis (nauja)

27a. pabrėžia, kad atsižvelgiant į ES Lisabonos ir Barselonos tikslus valstybės pagalbos 
taisyklės moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai turėtų toliau būti 
modernizuojamos;

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

Pakeitimas 182
28 dalis

28. pabrėžia, kad įmonės turi būti įpareigotos bent 10 metų išlaikyti valstybės pagalbos 
finansuojamas investicijas regione;

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 183
28 dalis

28. pripažįsta bendruoju lygiu nustatytą įpareigojimą išlaikyti investicijas regionuose 
daugiausia penkerius metus; toliau ragina lanksčiau taikyti šią taisyklę, netrukdant 
naujovėms, pakeičiant per tuos penkerius metus dėl greitų technologinių pokyčių 
pasenusią gamyklą ar įrangą, su sąlyga, kad ekonominė veikla liks susijusiame 
regione;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 184
28a dalis (nauja)

28a. vis dėlto ragina Komisiją neleisti teikti valstybės pagalbos įmonėms, kurios perkelia 
savo veiklą iš vieno Europos regiono į kitą, ir reikalauti grąžinti valstybės pagalbą, 
kai įmonė nori perkelti visą arba dalį veiklos į kitą ES valstybę narę arba šalį, kuri 
nepriklauso ES;

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

Pakeitimas 185
29 dalis

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 186
29 dalis

29. pritaria valstybių narių galimybei mažoms ir vidutinėms įmonėms šį penkerių metų 
laikotarpį, skirtą investicijoms arba sukurtoms darbo vietoms išlaikyti, sumažinti 
mažiausia iki trejų metų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rolf Berend 

Pakeitimas 187
30 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender,
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 188
30 dalis

30. ragina Komisiją nustatyti bendras pagalbos atgavimo gaires tais atvejais, kai tokio 
įsipareigojimo būtų nesilaikoma;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 189
30 dalis

30. ragina Komisiją nustatyti išsamias pagalbos atgavimo taisykles (remiantis 
proporcingumo principu) tais atvejais, kai tokio įsipareigojimo būtų nesilaikoma;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper 

Pakeitimas 190
30 dalis

30. ragina Komisiją nustatyti išsamias pagalbos atgavimo taisykles tais atvejais, kai tokio 
įsipareigojimo būtų nesilaikoma, ir pabrėžia, kad ES pagalba įmonių perkėlimui 
nesukuria jokios europinės pridedamosios vertės, todėl ji turi būti panaikinta;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gilles Savary, Bernard Poignant

Pakeitimas 191
30a dalis (nauja)

30a. ragina Komisiją, atsižvelgiant į Europos integracijos tikslus ir į sanglaudos politiką, 
skirtą siekti ekonominės ir socialinės konvergencijos, keliant Europos regionų 
išsivystymą iki vienodo lygio, užtikrinti, kad regioninės valstybės pagalbos zonavimo 
didinimo ir naujos regioninės politikos konkurencingumo ir užimtumo tikslai 
neiškraipytų konkurencijos tarp valstybių narių ir nefinansuotų įmonių perkėlimo 
Europoje, kuris ypač lemia darbo vietų praradimą viename regione kito regiono 
naudai;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 192
30a dalis (nauja)

30a. ragina valstybes nares griežtai laikytis su valstybės pagalba susijusių gairių, siekiant 
išvengti rinkos neefektyvumo;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Constanze Angela Krehl

Pakeitimas 193
31 dalis

31. pabrėžia, kad visi ekonominiai sektoriai turi būti traktuojami vienodai, išskyrus tuos 
atvejus, kai ekonominiai sektoriai susiduria su pernelyg dideliu regioniniu našumu,
ir kad būtų deramai išlaikomas visų susijusių teisinių priemonių koherentiškumas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 194
31 dalis

31. pritaria Komisijos ketinimui dėl paprastumo ir skaidrumo 2002 m. daugiasektorės 
programos nuostatas (DSP-2002) įtraukti į 2007–2013 m. regioninės pagalbos gaires, 
siekiant užtikrinti, kad visi sektoriai būtų įtraukti į naująsias RPG;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Rolf Berend 

Pakeitimas 195
32 dalis

32. iš principo pritaria Komisijos ketinimui dėl paprastumo ir skaidrumo 2002 m. 
daugiasektorės programos nuostatas (DSP-2002) įtraukti į 2007–2013 m. regioninės 
pagalbos gaires;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, 
Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 196
32 dalis

32. pritaria Komisijos ketinimui integruoti daugiasektorę programą į naująsias RPG, 
nemažinant jose numatyto intensyvumo;

Or. es

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Pakeitimas 197
32a dalis (nauja)

32a. su susirūpinimu pažymi, kad sumažinus aukščiausias ribas, siekiant nustatyti 
didžiausią paramos intensyvumą (BVP vienam gyventojui), ir kartu pakeitus 
skaičiavimo metodą (vietoj grynosios naudojant bendrąją subsidiją), praktiškai 
pagalba labai sumažėja ir netenka efektyvumo kaip konvergencijos ir sanglaudos 
priemonė; todėl ragina Komisiją pateikti – siekiant pagalbos valdymo skaidrumo –
objektyvų tokių pokyčių pagrindimą;

Or. es

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

Pakeitimas 198
33a dalis (nauja)

33a. rekomenduoja padidinti de minimis ribą daugiau kaip 100 000 eurų, kadangi tai 
leistų greičiau įgyvendinti mažesnes neiškraipančias priemones ir reformuoti 
slegiančią kaupimo taisyklę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, 
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Antolín Sánchez Presedo

Pakeitimas 199
34 dalis

34. remia Komisijos siekį skatinti tiesioginės pagalbos stebėsenos politikos skaidrumą ir 
todėl ragina ją toliau naudoti NGE formulę, apskaičiuojant faktinį valstybės pagalbos 
poveikį regioninei plėtrai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Alain Hutchinson

Pakeitimas 200
34a dalis (nauja)

34a. primena, kad visuotinės svarbos paslaugų (pavyzdžiui, švietimo, saugumo, 
valstybinių ligoninių ir socialinio aprūpinimo būstu) finansavimas nepatenka į su 
valstybės pagalba susijusių taisyklių taikymo sritį, kadangi kompetencija apibrėžti, 
finansuoti ir organizuoti visuotinės svarbos paslaugas priklauso valstybėms narėms;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 201
34a dalis (nauja)

34a. pritaria naujai pagalbos formai mažoms įmonėms pagalbą gaunančiuose 
regionuose, taip pat šios pagalbos suderinamumo kriterijui taikomoms specifinėms 
priemonėms, skirtoms mažo gyventojų tankio regionams ir mažoms saloms; tikisi, 
kad Komisija numatys specifines priemones kitiems regionams, kurie, remiantis 
Sutartimi, patiria nuolatinius sunkumus;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 202
35 dalis

35. pritaria Komisijos ketinimui išplėsti bendrąsias išimtis nuo išankstinio pranešimo apie 
skaidrias regioninės investicinės pagalbos formas ir rekomenduoja, kad nustatant 
bendrųjų išimčių viršutines ribas būtų atsižvelgta į infliaciją ir į didelius ekonomikos 
ciklo svyravimus, ypač jeigu jiems įtaką daro neigiami išorės veiksniai;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Margie Sudre 

Pakeitimas 203
35a dalis (nauja)

35a. pabrėžia, kad išimčių taisyklės turėtų numatyti galimybę valstybėms narėms iš 
anksto pranešti apie pagalbos projektus, o Komisijai – įvertinti jų suderinamumą, 
remiantis lankstesniais kriterijais, kad būtų atsižvelgta į bet kokias specifines 
regionų arba sektorių charakteristikas, taip pat į novatorišką požiūrį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pakeitimas 204
36 dalis

36. tikisi, kad Komisija nustatys paprastas ir skaidrias bendrųjų išimčių taisykles 
(išbraukta);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska 

Pakeitimas 205
36 dalis

36. tikisi, kad Komisija nustatys paprastas ir skaidrias bendrųjų išimčių taisykles 
(išbraukta);
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 206
36 dalis

36. tikisi, kad Komisija nustatys paprastas ir skaidrias bendrųjų išimčių taisykles 
(išbraukta);

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 207
36 dalis

36. tikisi, kad Komisija nustatys paprastas ir skaidrias bendrųjų išimčių taisykles 
(išbraukta) ir užtikrins tinkamą kontrolę;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Pakeitimas 208
36 dalis

36. tikisi, kad Komisija nustatys paprastas ir skaidrias bendrųjų išimčių taisykles, bet įves 
atitinkamą kontrolės mechanizmą, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo bendrosiomis 
išimtimis, ir pažymi, kad praeityje dėl valstybių susivienijimo atvejų išimtys valstybės 
pagalbos reglamentuose buvo būtinos, ir kad bet kokiam šalių susivienijimui ateityje 
gali būti reikalingos tokios pačios išimtys;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 209
36a dalis (nauja)

36a. prašo numatyti didelio poveikio tyrimo atlikimą tais atvejais, kai reikia iš anksto 
pranešti apie iki 30 proc. nuo 1 mln. eurų sudarančią paramą, tačiau atlikti šį 
tyrimą pagal supaprastintą procedūrą, įtraukiant jį į bendrąsias išimtis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber 

Pakeitimas 210
36a dalis (nauja)

36a. ragina Komisiją išnagrinėti, ar šiuo metu nustatyta 100 000 eurų dydžio de minimis
riba gali būti padidinta, suteikiant palengvinimą ir sumažinant MVĮ ir naujų 
įmonių biurokratiją.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes 

Pakeitimas 211
36a dalis (nauja)

36a. ragina Komisiją pasiūlyti priemones, kurios padidintų valstybės pagalbos naudojimo 
skaidrumą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėje;

Or. pt

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

Pakeitimas 212
36a dalis (nauja)

36a. pažymi, kad nacionalinė valstybės pagalba yra svarbi ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos finansinė priemonė, todėl ją reikia įtraukti į nacionalinį 
dokumentą ir patvirtinti kaip daugiametės nacionalinės programos dalį;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Eluned Morgan

Pakeitimas 213
36b dalis (nauja)

36b. ragina Komisiją padidinti dabartinį 100 000 eurų de minimis pagalbos dydį;

Or. en

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

Pakeitimas 214
37a dalis (nauja)

37a. ragina pagrindines valstybės pagalbos taisykles, susijusias su struktūriniais fondais, 
įtraukti į reglamentą, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo;

Or. en

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

Pakeitimas 215
38a dalis (nauja)

38a. ragina pakeisti EB sutarties 88 straipsnio 1 dalį ir 89 straipsnį (Sutarties dėl 
Konstitucijos Europai III-168 straipsnio 1 dalis ir III-169 straipsnis), apibrėžiančius 
valstybės gairių priėmimą pagal įprastinę teisės aktų priėmimo procedūrą, tačiau 
išlaikyti Komisijos kompetenciją nuolat kontroliuoti visas valstybėse narėse esamas 
pagalbos sistemas ir siūlyti joms atitinkamas šiose gairėse nustatytas priemones;

Or. en


