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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 1
4.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu,

Or. pt

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 2
6.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā tās 2005. gada 12. aprīļa rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr.1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 
(NUTS) izveidi,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 3
6.b atsauce (jauna) 

- ņemot vērā tās 2005. gada 6. jūlija rezolūciju par priekšlikumu Padomes Regulai, ar 
ko nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 
fonda pamatnoteikumus, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 4
7. atsauce

- ņemot vērā Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju mērķus,

Or. en

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 5
7. atsauce

- ņemot vērā Lisabonas stratēģijas un Eiropas Nodarbinātības stratēģijas mērķus,

Or. pt

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo un Cristobal Montoro Romero

Grozījums Nr. 6
A apsvērums

A. tā kā kohēzijas politikas un valsts atbalsta politikas jomas ir komplementāras un tā kā ir 
pierādījies, ka valsts atbalsts ir efektīvs līdzeklis, kā panākt progresu ienākumu 
līmeņa konverģences sasniegšanā dažādās ES valstīs un tajā pašā laikā atbilst 
struktūrfondu regulu noteikumiem (svītrots),

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

Grozījums Nr. 7
A apsvērums

A tā kā kohēzijas politikas un valsts atbalsta politikas jomas ir komplementāras un 
struktūrfondu noteikumiem un reģionālā atbalsta pamatnostādnēm jābūt pēc iespējas 
saskaņotām, sevišķi definējot teritorijas, kuras saņem atbalstu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 8
A apsvērums

A tā kā kohēzijas politikas un valsts atbalsta politikas jomas ir komplementāras un 
struktūrfondu noteikumiem un reģionālā atbalsta pamatnostādnēm jābūt pēc iespējas 
saskaņotām, sevišķi definējot teritorijas, kuras saņem atbalstu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 9
A apsvērums

A tā kā kohēzijas politikas un valsts atbalsta politikas jomas ir komplementāras un 
struktūrfondu noteikumiem un reģionālā atbalsta pamatnostādnēm jābūt pēc iespējas 
saskaņotām, sevišķi definējot teritorijas, kuras saņem atbalstu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 10
Aa apsvērums (jauns)

Aa. tā kā tiešs valsts atbalsts, kura galvenā funkcija ir reģionālās attīstības veicināšana, 
ir būtisks līdzeklis prioritārā kohēzijas mērķa sasniegšanai un tā kā jābūt dažādām 
pieejām šāda atbalsta sniegšanai valsts atbalsta procedūrās tirgus ekonomikas jomā,

Or. es
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 11
Aa apsvērums (jauns)

Aa. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Konstitūciju III daļas 220. pantu, kohēzijas 
mērķa sasniegšana tiek veicināta, ieviešot teritoriālu dimensiju,

Or. pt

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 12
Ab apsvērums (jauns)

Ab. tā kā fakts, ka noteiktiem reģioniem, kuriem ir ekonomiskas grūtības, pastāv īpaši 
ierobežojumi, ir atzīts Līguma par Eiropas Konstitūciju III daļas 424. pantā,

Or. pt

Grozījumu iesniedza Bernard Poignant, Gilles Savary

Grozījums Nr. 13
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā zonēšanas samazināšanās neliecina par sabiedriski ekonomiskā stāvokļa 
uzlabošanos minētajās teritorijās, un galvenokārt tās iemesls ir maksimālā tiesīgo 
Eiropas iedzīvotāju skaita samazināšana un statistisko bāžu paplašināšana,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 14
D apsvērums

D. tā kā kohēzijas mērķa sasniegšana jāveicina, pastiprinot teritoriālo dimensiju un 
palielinot budžeta finansējumu,

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 15
E apsvērums

E. E. tā kā reģionālajā valsts atbalstā, kas ir paredzēts atsevišķu mazāk attīstītu 
reģionu ekonomikas attīstības veicināšanai un reģioniem, kuros notiek ekonomiskā 
attīstība, būtu jāņem vērā, ka attiecīgajā reģionā ir nepieciešams atbilstīgi palielināt 
stratēģisko ekonomisko konkurētspēju; (87. pants, 3C),

Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 16
H apsvērums

H. H. tā kā valsts atbalsts jāpiešķir pilnīgi pārredzamā veidā, lai tā būtu objektīvs 
instruments līdzsvarotai reģionālajai attīstībai un ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
veicināšanai, un dotu iespēju veikt valsts atbalsta ietekmes analīzi, tādējādi ļaujot 
piemērot lielāka izdevīguma principu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 17
H apsvērums

H. tā kā valsts atbalsta piešķiršanai jābūt pilnīgi pārredzamai, lai tā būtu objektīvs 
instruments līdzsvarotai, ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai un dotu iespēju veikt valsts 
atbalsta ietekmes analīzi, tādējādi ļaujot piemērot lielāka izdevīguma principu, kad tas 
ir iespējams;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 18
H apsvērums

H. tā kā valsts atbalsta piešķiršanai jābūt pilnīgi pārredzamai, lai tā būtu objektīvs 
instruments līdzsvarotai un ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai un dotu iespēju veikt 
valsts atbalsta ietekmes analīzi, tādējādi ļaujot piemērot lielāka izdevīguma principu;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 19
Ia apsvērums (jauns)

Ia. tā kā ir nepieciešams pietuvināt noteiktus reģionālās attīstības politikā un 
konkurences politikā izmantotus jēdzienus, piemēram, tādus, kas attiecas uz 
reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, lai nodrošinātu vajadzīgo saskaņotību,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 20
Ja apsvērums (jauns)

Ja. Atbalsta struktūrfondu tālāku „Lisabonizāciju” un dalībvalstu elastīgumu, ieviešot 
atbalsta pasākumus, kas paātrinās Lisabonas procesu. Atbalsta septīto 
pamatprogrammu zinātniskajai pētniecībai un norādes uz “panākumu centriem”, 
reģionālo, pārrobežu un starpnozaru sadarbību. Uzsver, ka šāda sadarbība veicina 
Eiropas Savienības konkurētspēju un industriālo attīstību. Aicina to ņemt vērā 
valsts atbalsta parametriem. (87. panta 3. punkta c) apakšpunkts),

Or. en

Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 21
J a apsvērums (jauns)

Ja. Tā kā vienlīdzības un nediskriminēšanas veicināšanai, pamatojoties uz Līguma 13. 
panta noteikumiem, jābūt arī reģionālā atbalsta piešķiršanas pamatprincipiem,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 22
1. punkts

1. Atzinīgi vērtē Komisijas paziņojuma projektu par reģionālā valsts atbalsta 2007.-2013. 
gadam pamatnostādnēm (svītrots);

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 23
1.a punkts (jauns)

1a. Atzinīgi vērtē faktu, ka dažādos reģionos ir bijis iespējams izvairītos no attīstības 
lejupslīdes, salīdzinājumā ar Kopienas vidējiem rādītājiem; atzīmē, ka dalībvalstis 
vēlas arī turpmāk ļaut šādiem reģioniem, kuros notiek ekonomiskā attīstība, saņemt 
ierobežotu reģionālo atbalstu pārejas perioda laikā; tomēr atbalsta viedokli, ka 
minētajām dalībvalstīm šī priekšrocība ir, pateicoties sadales kodam, kas tām ir 
pieejams, un ka šo reģionu izskatīšana nedrīkst izraisīt atbalsta maksimālās summas 
samazināšanu, kaitējot citām dalībvalstīm;

Or. de

Grozījumu iesniedza Bernard Poignant, Gilles Savary

Grozījums Nr. 24
1.a punkts (jauns)

1a. Aicina Komisiju nepieņemt paziņojumu par reģionālo valsts atbalstu, kamēr 
dalībvalstis nav noteikušas Eiropas Savienības finanšu perspektīvu, un nav 
izplānots reģionālās un kohēzijas politikas budžets;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant, Gilles Savary

Grozījums Nr. 25
1.a punkts (jauns)

1a. Aicina Eiropas Komisiju nepieņemt paziņojumu par reģionālo valsts atbalstu, 
kamēr dalībvalstis nav noteikušas Eiropas Savienības finanšu perspektīvu, un nav 
izplānots reģionālās un kohēzijas politikas budžets;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 26
2. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 27
2. punkts

2. uzskata, ka, ievērojot taisnīguma principu, atbalsta intensitātes maksimālajai robežai 
katrā 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta kategorijā jaunajā plānošanas posmā būtu 
jāpaliek tādai pašai kā iepriekšējā posmā 2000.-2006. gadam;

Or. el

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 28
2. punkts

2. uzskata, ka, ievērojot taisnīguma principu, atbalsta intensitātes maksimālajai robežai 
visās trijās 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta kategorijās jaunajā plānošanas posmā 
būtu jāpaliek tādai pašai kā iepriekšējā posmā 2000.-2006. gadam;

Or. el

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 29
2. punkts

2. uzskata, ka, ievērojot taisnīguma principu, atbalsta intensitātes maksimālajai robežai 
visās 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta kategorijās jaunajā plānošanas posmā būtu 
jāpaliek tādai pašai kā iepriekšējā posmā 2000.-2006. gadam;
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Or. <Original>{ES}es</Original>

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 30
2. punkts

2. uzskata, ka, ievērojot taisnīguma principu, atbalsta intensitātes maksimālajai robežai, 
kas attiecināma uz pirmajām divām 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta kategorijām 
un attālākajiem reģioniem, jaunajā plānošanas posmā būtu jāpaliek tādai pašai kā 
iepriekšējā posmā 2000.-2006. gadam;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 31
2. punkts

2. uzskata, ka, ievērojot taisnīguma principu, atbalsta intensitātes maksimālajai robeža 
pirmajās divās 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta kategorijās jāsamazina, lai 
novērstu uzņēmumu negodīgu pārdislocēšanu, līdz līmenim, kurš nepārsniedz 
absolūti nepieciešamo, lai likvidētu reģionālas atšķirības; šajā ziņā atbalsta 
iepriekšējo Komisijas nostāju, kas pausta 2004. gada 17. decembra priekšlikumā un 
atkārtoti apstiprina, ka atbalsts, kura intensitāte ir lielāka par 50%, izraisa 
neparedzētas līdzekļu piešķiršanas risku un no tā ir jāizvairās principiāli;

Or. de

Grozījumu iesniedza Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Grozījums Nr. 32
2.a punkts (jauns)

2a. Aicina noteikt zemāku atbalsta intensitātes maksimālo robežu (un attiecīgi 
samazināt atšķirību starp divu atbalstu saņemoša reģiona kategoriju 
maksimālajām robežām), lai novērstu pārdislocēšanu un destruktīvu konkurenci 
starp 87. panta 3. punkta a)apakšpunktā minētajiem dalībvalstu mazāk 
attīstītajiem reģioniem; atšķirība nedrīkst pārsniegt 10 procentus; 

Or. it
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Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 33
3. punkts

3. Atzinīgi vērtē to, ka attālākiem reģioniem automātiski būtu jāpiešķir 87. panta 
3. punkta a) apakšpunktā minētais statuss (svītrots);

Or. en

Grozījumu iesniedza Simon Busuttil

Grozījums Nr. 34
3. punkts

3. Atzinīgi vērtē to, ka attālākiem reģioniem automātiski būtu jāpiešķir 87. panta 
3. punkta a) apakšpunktā minētais statuss, turklāt piedāvā tādu pašu uzmanību 
pievērst reģioniem, kuri cieš no nopietnām un pastāvīgām dabas izraisītām, 
ģeogrāfiskām un demogrāfiskām problēmām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 35
3. punkts

3. Atzinīgi vērtē priekšlikumu par attālākajiem reģioniem un uzskata, ka mazām 
attālām salām, piemēram, Egejas jūras salām, arī automātiski būtu jāpiešķir 
87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētais statuss, un īpaši būtu jāapsver atsevišķie 
reģionālie apstākļi;

Or. el

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 36
3. punkts

3. atzinīgi vērtē to, ka attālākiem reģioniem automātiski būtu jāpiešķir 87. panta 
3. punkta a) apakšpunktā minētais statuss, un īpaši būtu jāapsver atsevišķie reģionālie 
apstākļi, nepalielinot Komisijas piedāvāto atbalsta intensitāti;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 37
3. punkts

3. atzinīgi vērtē to, ka attālākiem reģioniem automātiski būtu jāpiešķir 87. panta 
3. punkta a) apakšpunktā minētais statuss, un īpaši būtu jāapsver atsevišķie reģionālie 
apstākļi, aicina noteikt atbilstīgu statusu salām, kuras apdzīvo mazāk nekā 5000 
iedzīvotāji;

Or. el

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 38
3. punkts

3. atzinīgi vērtē to, ka attālākiem reģioniem automātiski būtu jāpiešķir 87. panta 
3. punkta a) apakšpunktā minētais statuss, un īpaši būtu jāapsver atsevišķie reģionālie 
apstākļi; aicina palielināt šiem reģioniem apstiprinātā investīciju atbalsta intensitāti, 
lai panāktu pilnīgu neatkarību no to attīstības līmeņa un ņemtu vērā šo reģionu 
problēmu pastāvīgo raksturu; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 39
4. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant  

Grozījums Nr. 40
4. punkts

4. uzsver visu kohēzijas dimensiju nozīmīgumu, kā arī prasa, lai pienācīgu uzmanību 
pievērstu lauku reģioniem, rūpniecības pārejas skartiem reģioniem, kā arī reģioniem, 
kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, 
vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salu, 
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pārrobežu un kalnu reģioniem, piešķirot subsidēto atbalstu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 41
4. punkts

4. uzsver visu kohēzijas dimensiju nozīmīgumu, kā arī prasa, lai pienācīgu uzmanību 
pievērstu lauku reģioniem, rūpniecības pārejas skartiem reģioniem (ieskaitot 
kalnrūpniecības reģionus), kā arī reģioniem, kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi 
dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, (svītrojums) reģioniem ar zemu 
iedzīvotāju blīvumu, kā arī salu, pārrobežu un kalnu reģioniem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Grozījums Nr. 42
4. punkts

4. uzsver visu kohēzijas dimensiju nozīmīgumu, kā arī prasa, lai pienācīgu uzmanību 
pievērstu lauku reģioniem, rūpniecības pārejas skartiem reģioniem, kā arī reģioniem, 
kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, 
(svītrojums) reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī pārrobežu, salu un kalnu 
reģioniem;

Or. es

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 43
4. punkts

4. uzsver visu kohēzijas dimensiju nozīmīgumu, kā arī prasa, lai pienācīgu uzmanību 
pievērstu lauku reģioniem, rūpniecības pārejas skartiem reģioniem, kā arī reģioniem, 
kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, 
vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salu, 
pārrobežu un kalnu reģioniem; tomēr pieprasa Komisijai izskatīt īpašu kriteriju 
izstrādi, kas dod iespējas noteikt iepriekšminētos reģionus, un sniegt tiem tādu 
palīdzībs līmeni, kas ir proporcionāls problēmu apmēram, ar ko šie reģioni 
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saskaras; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 44
4. punkts

4. uzsver visu kohēzijas dimensiju nozīmīgumu, kā arī prasa, lai pienācīgu uzmanību 
pievērstu lauku reģioniem, rūpniecības pārejas skartiem reģioniem, kā arī reģioniem, 
kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, 
vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salu, 
pārrobežu un kalnu reģioniem; tomēr pieprasa Komisijai izskatīt īpašu kriteriju 
izstrādi, kas dod iespējas noteikt iepriekšminētos reģionus, un sniegt tiem tādu 
palīdzībs līmeni, kas ir proporcionāls problēmu apmēram, ar ko šie reģioni 
saskaras; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 45
4. punkts

4. uzsver visu kohēzijas dimensiju nozīmīgumu, kā arī prasa, lai pienācīgu uzmanību 
pievērstu lauku reģioniem, rūpniecības pārejas skartiem reģioniem, kā arī reģioniem, 
kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, 
vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salu, 
pārrobežu un kalnu reģioniem; tomēr pieprasa Komisijai izskatīt īpašu kriteriju 
izstrādi, kas dod iespējas noteikt iepriekšminētos reģionus, un sniegt tiem tādu 
palīdzībs līmeni, kas ir proporcionāls problēmu apmēram, ar ko šie reģioni 
saskaras; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 46
4. punkts

4. uzsver visu kohēzijas dimensiju nozīmīgumu, kā arī prasa, lai pienācīgu uzmanību 
pievērstu lauku reģioniem, rūpniecības pārejas skartiem reģioniem, kā arī reģioniem, 
kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, 
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vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salu, 
pārrobežu un kalnu reģioniem. Tomēr lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt detalizētus 
kritērijus, kas dotu iespēju noteikt gan minētos reģionus, un piešķirt tiem tādu 
atbalsta apjomu, kas ir samērojams ar to problēmu līmeni;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 47
5. punkts

5. Iesaka atzinīgi novērtēt to, ka statistiskās ietekmes reģioni vismaz līdz 2009. gada 
30. decembrim saglabā 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto apgabalu statusu, 
kā ir prasīts iepriekš minētajā rezolūcijā attiecībā uz Trešo ziņojumu par ekonomisko 
un sociālo kohēziju (svītrojums). Tajā pašā laikā iesaka diferencēt atbalsta 
intensitāti to reģionu starpā, kuros saskaņā ar 87. panta 3. a) punktu ieteiktā 
atbalsta intensitāte ir 30 %, kā arī tajos reģionos, kurus ietekmē statistikas efekts, 
lai palielinātu atbalsta intennsitāti reģionos, uz kuriem attiecas 87. panta 
3. a) punkts, tās atšķirībai ir jābūt vismaz 10 %;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 48
5. punkts

5. atzinīgi vērtē to, ka statistiskās ietekmes reģioni vismaz līdz 2009. gada 
30. decembrim saglabā 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto apgabalu statusu, kā 
ir prasīts iepriekš minētajā rezolūcijā attiecībā uz Trešo ziņojumu par ekonomisko un 
sociālo kohēziju, piemērojot tiem tādu pašu režīmu kā konverģences mērķa reģioniem 
atbilstīgi struktūrfondu un kohēzijas fondu vispārējiem noteikumiem; tomēr, ņemot 
vērā statistikas efektu šajos reģionos, pieprasa saglabāt minētos noteikumus līdz 
programmas beigām, t.i. līdz 2013. gadam, 2009. gadā nepārskatot situāciju tajos;

Or. el

Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 49
5. punkts

5. atzinīgi vērtē to, ka statistiskās ietekmes reģioni vismaz līdz 2009. gada 
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30. decembrim saglabā 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto apgabalu statusu, kā 
ir prasīts iepriekš minētajā rezolūcijā attiecībā uz Trešo ziņojumu par ekonomisko un 
sociālo kohēziju, piemērojot tiem tādu pašu režīmu kā konverģences mērķa reģioniem 
atbilstīgi struktūrfondu un kohēzijas fondu vispārējiem noteikumiem, bet mudina lai 
šī jaunā kārtība tiktu piemērota visā laika posmā no 2007. – 2013 gadam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 50
5. punkts

5. atzinīgi vērtē to, ka statistiskās ietekmes reģioni vismaz līdz 30.12.2013. saglabā 
87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto apgabalu statusu, kā ir prasīts iepriekš 
minētajā rezolūcijā attiecībā uz Trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju, 
piemērojot tiem tādu pašu režīmu kā konverģences mērķa reģioniem atbilstīgi 
struktūrfondu un kohēzijas fondu vispārējiem noteikumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 51
5. punkts

5. atzinīgi vērtē to, ka statistiskās ietekmes reģioni vismaz līdz 30.12.2013. saglabā 
87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto apgabalu statusu, kā ir prasīts iepriekš 
minētajā rezolūcijā attiecībā uz Trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju, 
piemērojot tiem tādu pašu režīmu kā konverģences mērķa reģioniem atbilstīgi 
struktūrfondu un kohēzijas fondu vispārējiem noteikumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 52
5. punkts

5. atzinīgi vērtē to, ka statistiskās ietekmes reģioni vismaz līdz 2013. gada 
31. decembrim saglabā 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto apgabalu statusu, 
kā ir prasīts iepriekš minētajā rezolūcijā attiecībā uz Trešo ziņojumu par ekonomisko 
un sociālo kohēziju, piemērojot tiem tādu pašu režīmu kā konverģences mērķa 
reģioniem atbilstīgi struktūrfondu un kohēzijas fondu vispārējiem noteikumiem;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Grozījums Nr. 53
5. punkts

5. atzinīgi vērtē to, ka statistiskās ietekmes reģioni saglabā 87. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā minēto apgabalu statusu, kā ir prasīts iepriekš minētajā rezolūcijā 
attiecībā uz Trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju, piemērojot tiem tādu 
pašu režīmu kā konverģences mērķa reģioniem atbilstīgi struktūrfondu un kohēzijas 
fondu vispārējiem noteikumiem (svītrots); uzskata, ka, tā kā šāds atbalsts ir galvenais 
instruments prioritārā kohēzijas mērķa sasniegšanai, attiecīgajiem reģioniem ir 
jābūt iespējai izvēlēties šāda atbalsta formu laikposmā, kurā būs spēkā nākotnes 
vadlīnijas attiecībā uz valsts atbalstu; tas palīdzētu izvairīties no jebkādu sodu 
uzlikšanas reģioniem, kas ir parādījuši, ka lietderīgi izmanto saņemto atbalstu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 54
5.a punkts (jauns)

5a. aicina, - lai novērstu pēkšņu atbalsta intensitātes kritumu, kas varētu kompromitēt 
attiecīgo reģionu attīstību, – piešķirt 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem 
reģioniem, kas kļūst par 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajiem reģioniem, 
pamatojoties uz to ekonomisko izaugsmi, pārejas periodu, kura laikā atbalsts tiks 
pakāpeniski samazināts, saskaņā ar pašreiz spēkā esošajām Reģionālā atbalsta 
vadlīnijām (RAV) un Trešo ziņojumu par sociālo un ekonomisko kohēziju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 55
5. punkta b) apakšpunkts (jauns)

5.b) aicina reģionus, uz kuriem pašreiz attiecas 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts un 
kuriem saskaņā ar pašreiz spēkā esošajām RAV ir piešķirts pārejas periods, kura 
laikā pakāpeniski tiek samazināts saņemamais atbalsts, saglabāt savu 87. panta 3. 
punkta c) apakšpunktā noteikto statusu arī nākamo RAV darbības periodā;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 56
5. punkta c) apakšpunkts (jauns)

5.c) aicina Komisiju ieviest pārejas periodu, kura laikā pakāpeniski tiek samazināts 
saņemamais atbalsts, 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajiem reģioniem, 
kas, saskaņā ar jauno priekšlikumu, kļūtu par neatbalstītiem reģioniem;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 57
6. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Grozījums Nr. 58
6. punkts

svītrot

Or. en

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 59
6. punkts

svītrots

Or. el
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Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 60
6. punkts

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 61
6. punkts

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 62
6. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 63
6. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 64
6. punkts

svītrots
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 65
6. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 66
6. punkts

6. atbalsta Komisijas nodomu pārskatīt statistiskās ietekmes reģionu stāvokli 2009. gadā, 
un prasa šajos reģionos saglabāt 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto statusu, 
ja relatīvā labklājība tajos ir kritusies, salīdzinot ar 2007. gada janvāri;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 67
6. punkts

6. atbalsta Komisijas nodomu pārskatīt statistiskās ietekmes reģionu stāvokli 2009. gadā, 
un prasa šajos reģionos saglabāt 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto statusu, ja 
ekonomikas stāvoklis tajos nav uzlabojies, ņemot vērā IKP vidējo rādītāju 15 ES 
dalībvalstīs un salīdzinot ar 2006. gadu;

Or. el

Grozījumu iesniedzaSalvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Grozījums Nr. 68
6. punkts

6. atbalsta Komisijas nodomu pārskatīt statistiskās ietekmes reģionu stāvokli 2009. gadā, 
un prasa šajos reģionos saglabāt 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto statusu, ja 
ekonomikas stāvoklis tajos nav uzlabojies, ņemot vērā IKP vidējo rādītāju ES un 
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salīdzinot ar 2006. gadu; aicina Komisiju skaidri noteikt, ka pēc pārskatīšanas 
jebkuras izmaiņas reģionu statusā – no 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētā 
statusa uz 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto statusu – nekādā ziņā nedrīkst 
kļūt par cēloni katrai dalībvalstij saskaņā ar 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu 
noteiktā maksimālā iedzīvotāju skaita apjoma samazināšanai;

Or. it

Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 69
6.a punkts (jauns)

6a. uzskata, ka statistiskās ietekmes reģioniem jāsaglabā to 87. panta 3. punkta 
a) apakšpunktā minēto apgabalu statuss uz plānošanas perioda laiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 70
6.a punkts (jauns)

6a. cer, ka statistiskās ietekmes reģionu princips tiks uzskatīts par precedentu nākotnes 
struktūrpolitikas pārveidošanai saskaņā ar nepārtraukto paplašināšanās procesu un 
ka tādējādi pašreizējiem kohēzijas reģioniem tiks pievērsta īpaša uzmanība 
plānošanas periodā 2014. - 2021.

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 71
7. punkts

7. augstu vērtē to, ka Komisija nāk klajā ar jauniem priekšlikumiem attiecībā uz 
kritērijiem, pēc kuriem izvēlas reģionus, kas atbilstīgi 87. panta 3. punkta 
c) apakšpunktam var pretendēt  uz uzņēmumiem paredzētu atbalstu, un atstāj 
dalībvalstīm zināmu elastību; 

Or. fr



AM\587557LV.doc 21/62 PE 364.904v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 72
7. punkts

7. augstu vērtē Komisijas nodomu izmantot nodarbinātības līmeni kā noderīgu rādītāju, 
lai dalībvalstis noteiktu reģionus, par kuriem var pretendēt uz atbalstu, atbilstīgi 
87. panta 3. punkta c) apakšpunktam, un ierosina saskaņot rādītājus un sadales 
atslēgu arī ar Lisabonas stratēģijas mērķiem (inovāciju, konkurētspēju);

Or. en

Grozījumu iesniedzaSalvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Grozījums Nr. 73
7. punkts

7. augstu vērtē Komisijas nodomu izmantot nodarbinātības līmeni kā noderīgu rādītāju, 
lai dalībvalstis noteiktu reģionus, par kuriem var pretendēt uz atbalstu, atbilstīgi 
87. panta 3. punkta c) apakšpunktam, bet uzsver vajadzību ieviest rādītājus, kas 
uzskatāmi parādīs dažādās atšķirības reģionālajā attīstībā, tādā veidā ļaujot 
dalībvalstīm precīzāk noteikt apgabalu relatīvo labklājības pakāpi un tātad arī to 
tiesības pretendēt uz atbalsta saņemšanu; šim nolūkam aicina Komisiju izmantot 
papildu rādītājus, kā, piemēram, iekšzemes kopprodukta pieauguma koeficentu per 
capita (kas ir labāk piemērots pārejas prasībām teritoriālā līdzsvara atgūšanas 
periodā pēc ārējās konkurences triecieniem) un citādu bezdarba līmeņa, kas arī ir 
teritorijas relatīvi kritiskā ekonomiskā stāvokļa rādītājs, izvērtēšanu; turklāt uzsver 
to, ka visi izmantotie rādītāji ir jāsalīdzina ar ES vidējiem rādītājiem;  

Or. it

Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 74
7.a punkts (jauns)

7a. uzskata, ka ekonomiskās attīstības – dabiskās ietekmes – reģioniem automātiski 
pilnībā jābauda 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētais statuss;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 75
8. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 76
8. punkts

8. atzinīgi vērtē to, ka 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā noteikto statusu var piešķirt 
vairākiem reģioniem, par kuriem var pretendēt uz atbalstu, aptverot 6,7% no 
iedzīvotāju skaita 25 ES dalībvalstīs atbilstīgi Komisijas noteiktajam maksimālajam 
attiecīgās valsts apjomam un ņemot vērā arī bezdarba (svītrots) atšķirības reģionos, un 
prasa, lai piederība 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem reģioniem arī 
tiek uzskatīta par atbilstības kritēriju;

Or. en

Grozījumu iesniedzaSalvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Grozījums Nr. 77
8. punkts

8. atzīmē to, ka 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā noteikto statusu var piešķirt 
vairākiem reģioniem, par kuriem var pretendēt uz atbalstu, aptverot 6,7% no 
iedzīvotāju skaita 25 ES dalībvalstīs atbilstīgi Komisijas noteiktajam maksimālajam 
attiecīgās valsts apjomam un ņemot vērā arī bezdarba atšķirības reģionos; kas attiecas 
uz kopējo maksimālo iedzīvotāju skaita apjomu, tomēr aicina Komisiju pieņemt 
sadales kritērijus, ņemot vērā dažu dalībvalstu relatīvi neizdevīgo stāvokli, lai 
neuzliktu bargus sodus dalībvalstīm, kurās, daļēji tādēļ, ka tajās atrodas 87. panta 3. 
punkta a) apkšpunktā minētajam statusam atbilstoši mazattīstīti reģioni, vēl ir 
vērojamas būtiskas un objektīvas iekšējās atšķirība; šā iemesla dēļ aicina pieņemt 
tos pašus kritērijus un korektīvas, kas izklāstītas pašreiz spēkā esošajās vadlīnijās, 
un apstiprināt nepieciešamo nelielo maksimālā iedzīvotāju skaita apjoma 
palielināšanu 25 ES dalībvalstīs, attiecībā uz reģioniem, par kuriem var pretendēt uz 
atbalstu; 

Or. it
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Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Grozījums Nr. 78
8.a punkts (jauns)

8a. uzskata, ka ekonomiskās attīstības reģioniem jāpiešķir tiesības saņemt atbalstu ar 
maksimālo intensitāti, kuras līmeņi noteikti 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā, lai 
nepieļautu to, ka pēkšņas atbalsta līmeņa izmaiņas traucē tajos nostiprināt gūtos 
panākumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 79
8.a punkts (jauns)

8a. ierosina Komisijai pievērst īpašu uzmanību pilsētu teritorijām, kurās vērojams 
pagrimums, un teritorijām, kurās notiek vai tiek plānota rūpniecības pārkārtošana, 
un kuras agrāk varēja pretendēt uz atbalstu saskaņā ar 87. panta 3. punkta c) 
apakšpunktu, un ierosina turpmāk dot dalībvalstīm manevrēšanas iespējas, 
iejaucoties šajās teritorijās;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 80
8.a punkts (jauns)

8a. Brīdina, ka 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto reģionu atlasīšanai, saskaņā 
ar RAG projekta 18. punktu (negatīvs, salīdzinājumā ar valsts vidējo rādītāju), jābūt 
balstītai uz valsts, nevis ES līmeņa rādītājiem, un ka Komisijas piedāvātais 
“hibrīds” RAG projekta 26. punktā ir neloģisks. Kartes jāsastāda otrajā stadijā, kad 
būs iespējams veikt adekvātu ekonomisko rādītāju salīdzinājumu, pamatojoties uz 
valsts rādītājiem, attiecībā uz kuriem ir pieejama droša informācija atbilstīgajā 
līmenī;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 1
8.b punkts (jauns)

8b. Piedāvā visas NUTS-II reģionu teritorijas, kas atbilst ar IKP vai bezdarbu 
saistītajiem kritērijiem, automātiski uzskatīt par potenciāli tiesīgām iegūt atbalsta 
saņēmējvalsts statusu un tām pieskaitīt arī NUTS-III teritorijas, kas atrodas 
„nepiemērotos” NUTS-II reģionos, bet kas atbilst jebkuram no šiem kritērijiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García 
Pérez, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 82
9.a punkts (jauns)

9a. Uzskata, ka reģioniem, kuros notiek ekonomiskā attīstība, vienmēr jābūt tiesīgiem 
saņemt maksimālo atbalsta intensitāti saskaņā ar 87. panta 3. punkta 
c) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka pagātnē notikušo šo reģionu progresu 
neiedragā pārāk strauju izmaiņu izraisītais trieciens;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún

Grozījums Nr. 83
9.a punkts (jauns)

9a. Uzskata, ka reģioniem, kuros notiek ekonomiskā attīstība, vienmēr jābūt tiesīgiem 
saņemt maksimālo atbalsta intensitāti saskaņā ar 87. panta 3. punkta 
c) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka pagātnē notikušo šo reģionu progresu 
neiedragā pārāk strauju izmaiņu izraisītais trieciens;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 84
9.a punkts (jauns)

9a. Uzskata, ka reģioniem, kuros notiek ekonomiskā attīstība, vienmēr jābūt tiesīgiem 
saņemt maksimālo atbalsta intensitāti saskaņā ar 87. panta 3. punkta 
c) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka pagātnē notikušo šo reģionu progresu 
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neiedragā pārāk straujas atbalsta līmeņu izmaiņas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 85
9.a punkts (jauns)

9a. Prasa Komisijai mudināt dalībvalstis pārredzamā veidā aprakstīt gan ekonomiskos 
principus, gan arī statistiskos kritērijus, ko tās plāno izmantot 87. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta reģionu galīgai definīcijai. Atgādina dalībvalstīm, ka, definējot 
87. panta 3. punkta c) apakšpunkta reģionus valsts līmenī, jākonsultējas ar vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernard Poignant, Marie-Arlette Carlotti

Grozījums Nr. 86
10. a punkts (jauns)

10.a prasa, lai salas, kuras sakaņā ar 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu nav tiesīgas 
automātiski tikt iekļautas statusā, kas noteikts 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 87
11. punkts

11. aicina Komisiju nodrošināt to, lai papildu drošības tīklu nepiemēro visai atbalstu 
saņemošai iedzīvotaju daļai, bet tikai tiem, kas atrodas 87. panta 3. punkta 
c) apakšpunktā noteiktajos apgabalos;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Bernard Poignant, Gilles Savary

Grozījums Nr. 88
11. punkts

11. mudina Komisiju piemērot drošības tīklu, kas nodrošinātu, ka sadalīšanas pa zonām 
samazināšanās nepārsniedz 25 % no iepriekšējās katras dalībvalsts atbalsta 
darbības jomas, kā tas notika, kad tika sagatavotas iepriekšējās pamatnostādnes;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 89
11. punkts

11. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu piemērot papildu drošības tīklu. Tomēr
Eiropas Komisijas ierosinātie griesti (50 % no iedzīvotāju daļas, kas aptverta
laikposmā no 2000.-2006. gadam) šķiet pārāk augsti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 90
11. punkts

11. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu piemērot papildu drošības tīklu. Tomēr 
Eiropas Komisijas ierosinātie griesti (50 % no iedzīvotāju daļas, kas aptverta 
laikposmā no 2000.-2006. gadam) šķiet pārāk augsti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 91
11. punkts

11. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu piemērot papildu drošības tīklu. Tomēr 
Eiropas Komisijas ierosinātie griesti (50 % no iedzīvotāju daļas, kas aptverta 
laikposmā no 2000.-2006. gadam) šķiet pārāk augsti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 92
11. punkts

11. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu piemērot papildu drošības tīklu. Tomēr 
Eiropas Komisijas ierosinātie griesti (50 % no iedzīvotāju daļas, kas aptverta 
laikposmā no 2000.-2006. gadam) šķiet pārāk augsti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec, Margie Sudre

Grozījums Nr. 93
11. punkts

11. Atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu piemērot papildu drošības tīklu, lai 
nodrošinātu, ka nevienā dalībvalstī vairāk kā 25% iedzīvotāju attiecīgajā reģionā 
nezaudē attiecīgo atbalstu 2000.-2006. gada posmā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 94
11. punkts

11. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas nodomu piemērot papildu drošības tīklu, lai 
nodrošinātu, ka nevienā dalībvalstī vairāk kā 50% iedzīvotāju attiecīgajā reģionā 
nezaudē attiecīgo atbalstu 2000.-2006. gada posmā, bet iesaka palielināt drošības 
tīkla līmeni, piemēram, līdz maksimālam 25% samazinājumam (skaitļi, kas 
izmantoti 1998. gada jaunajās reģionālā atbalsta pamatnostādnēs (RAG)) tāpēc, ka 
tas ļautu efektīvāk pārklāt ekonomisko vajadzību zonas un ļautu vairākām 
ekonomiskās pārejas zonām gūt labumu no valsts atbalsta; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 95
11. a punkts (jauns)

11.a. Prasa uzskatīt pasivitātes līmeni kā kritēriju valsts piešķirtā atbalsta līmeņa 
noteikšanai;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Jamila Madeira

Grozījums Nr. 96
12. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Grozījums Nr. 97
12. punkts

Svītrots

Or. es

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Grozījums Nr. 98
12. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 99
12. punkts

svītrots

Or. el
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Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 100
12. punkts

12. Atzīmē, (svītrojums) reģionālās ekonomikas rādītājus īpaši statistiskās ietekmes 
reģionu atbalsta pakāpeniskas pārtraukšanas nolūkā pārskatītu pēc trim gadiem pēc 
jauno reģionālā atbalsta pamatnostādņu (RAG) stāšanās spēkā un, pamatojoties uz šo 
pārskatu, reģionus vajadzības gadījumā pārklasificētu dažādās kategorijās atkarībā no 
atbalsta intensitātes;

Or. en

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 101
12. punkts

12. Atzīmē, (svītrojums) reģionālās ekonomikas rādītājus īpaši statistiskās ietekmes 
reģionu atbalsta pakāpeniskas pārtraukšanas nolūkā pārskatītu pēc trim gadiem pēc 
jauno reģionālā atbalsta pamatnostādņu (RAG) stāšanās spēkā un, pamatojoties uz šo 
pārskatu, reģionus vajadzības gadījumā pārklasificētu dažādās kategorijās atkarībā no 
atbalsta intensitātes;

Or. en

Grozījumu iesniedzaGrażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 102
12. pants

12. Atzīmē, (svītrojums) reģionālās ekonomikas rādītājus īpaši statistiskās ietekmes 
reģionu atbalsta pakāpeniskas pārtraukšanas nolūkā pārskatītu pēc trim gadiem pēc 
jauno reģionālā atbalsta pamatnostādņu (RAG) stāšanās spēkā un, pamatojoties uz šo 
pārskatu, reģionus vajadzības gadījumā pārklasificētu dažādās kategorijās atkarībā no 
atbalsta intensitātes; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 103
12. pants

12. Atzīmē, (svītrojums) reģionālās ekonomikas rādītājus īpaši statistiskās ietekmes 
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reģionu atbalsta pakāpeniskas pārtraukšanas nolūkā pārskatītu pēc trim gadiem pēc 
jauno reģionālā atbalsta pamatnostādņu (RAG) stāšanās spēkā un, pamatojoties uz šo 
pārskatu, reģionus vajadzības gadījumā pārklasificētu dažādās kategorijās atkarībā no 
atbalsta intensitāte;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 104
12. a punkts (jauns)

12a. Ierosina, ka reģionālās ekonomikas rādītāji arī ir jāsaskaņo ar Lisabonas stratēģijas 
mērķiem (inovācijām, konkurētspēju);

Or. de

Grozījumu iesniedza Catherine Stihler

Grozījums Nr.105
12. a punkts (jauns)

12a. Pieprasa maksimālu atbalsta intensitāti lielu tirdzniecības uzņēmumu izveidošanai, 
kas ir 20 % no 87. panta 3. c punktā norādīto visu veidu zonu, tādā veidā saglabājot 
pareizu diferenciāli starp šīm zonām un zonām, kuras ir norādītas 87. panta 3. a 
punktā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernard Poignant

Grozījums Nr. 106
12. a punkts (jauns)

12a. Lai izvairītos no nesaudzīgas iedzīvotāju samazināšanās, aicina piemērot zonām, 
kas norādītas 87. panta 3. c punktā, tādu pārejas mehānismu , kāds ir izveidots 
reģioniem, kuriem piemēro 87. panta 3. a punktu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 107
13. pants

13. Pauž gandarījumu par Komisijas priekšlikumu sastādīt īpašu noteikumu 87. panta
3. punktā statusa piešķiršanai mazām zonām, kas ir konstatētas par NUTS III 
zemākā līmenī, kur ekonomiskais trūkums ir lokalizēts, un tā kā šis potenciāls ir 
ļoti noderīgs instruments mazu, nosacīti izolētu darba tirgu, tādu kā apdzīvotu 
vietu uz salām, ekonomiskai izaugsmei. Šajā sakarā atzinīgi vērtē attiecīgu 
piemaksu piemērošanu MVU;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eugenijus Gentvilas

Grozījums Nr. 108
13. pants

13. Pauž gandarījumu par Komisijas priekšlikumu ļaut dalībvalstīm izmantot reģionālo 
valsts atbalstu, lai risinātu īpašas ekonomikas problēmas, tostarp atšķirības, kas ir 
konstatētas par NUTS III zemākā līmenī, kuras izpaužas kā zemāks IKP, augstāks 
bezdarbs, kā arī citi atzīti tautsaimniecības rādītāji, dodot šīm dalībvalstīm iespēju 
piešķirt valsts atbalstu arī lieliem uzņēmumiem. Šajā sakarā atzinīgi vērtē attiecīgu 
piemaksu piemērošanu MVU. Iesaka, ka Komisija atļauj dalībvalstīm izmantot 
valsts atbalstu (nepiemērotos reģionos) reģionālajiem uzņēmumiem, kas cieš 
zaudējumus konkurences palielināšanās ar uzņēmumiem, kuri nav ES dalībvalstu 
ietvaros, rezultātā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margie Sudre 

Grozījums Nr. 109
13. a punkts (jauns)

13a. Aicina Komisiju palielināt atbalsta intensitāti mikrouzņēmumiem, jo īpaš, ja tie ir 
izvietoti attālos tirgos;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr.110
13. a punkts (jauns)

13a. Šajā sakarā uzsver spēcīgas sinerģijas nodrošināšanas nozīmību starp nākotnes 
Globalizācijas fondu, kura mērķis ir pārvarēt sevišķas ekonomikas problēmas, kas 
radušās restrukturizācijas rezultātā, un pamatnostādnēm un reģionālo atbalstu;  

Or. en

Grozījumu iesniedzaInés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard 
Poignant

Grozījums Nr. 111
13. a punkts (jauns)

13a. Tomēr uzsver citu rādītāju derīgumu, atļaujot labāk novērtēt izaugsmes grūtības, 
kuras piedzīvo zināmi reģioni, jo īpaši reģioni, kas ir pārtuksnešošanās stadijā, tādu 
kā nodarbinātības struktūras attīstību, novecojošus iedzīvotājus un migrācijas tīklu;.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr.112
14. pants

14. Saprot, ka pienācīgs darbības atbalsts reģioniem, kuri cieš no struktūras handikapiem, 
ir labs veids, kā papildināt ieguldījumu atbalstu šiem reģioniem, un atzinīgi vērtē 
Komisijas vēlmi piešķirt dalībvalstīm elastīgumu šajā jomā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 113
14. a punkts (jauns)

14a. Tomēr izsaka nožēlu, ka apzināti ir tikai vistālāko reģionu un zemas iedzīvotāju 
koncentrācijas reģionu struktūras handikapi, lai gan pētījumi rāda, ka kalnaini 
reģioni savās ekonomikas darbībās dod papildu izmaksas;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Bernard Poignant, Gilles Savary  

Grozījums Nr. 114
14. a punkts (jauns)

14a. Jautā, vai zonās, kurās ir nopietnas ekonomikas grūtības attiecībā uz Komisijas
paziņojuma projekta 27. punktu, arī tiks piešķirts atbalsts lieliem uzņēmumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marian Harkin

Grozījums Nr. 115
14. punkts (jauns)

14a. Uzskata, ka ir jābūt elastībai attiecībā uz reģionālo valstu atbalsta pamatnostādnēm, 
lai nodrošinātu atbalsta piešķiršanu, ja tikai viena ES dalībvalsts tiek izskatīta 
projekta ietvaros un tā sacenšas ar reģioniem, kuri nav ES, par ārvalstu (valstu, 
kuras nav ES) investīciju projektiem. Šāda elastība palīdzētu reģionam šādu 
projektu sagādāšanā un tajā pašā laikā nodrošinātu, ka reģionālās valsts atbalsta 
pamatnostādnes labāk atspoguļo tirdzniecības uzņēmumu realitāti atvērtā 
globalizētā ekonomikā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 116
15

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Grozījums Nr. 117
15. pants

15. Cer, ka Komisija apsvērs atļauju piešķirt darbības atbalstu zonām, kuras no 
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2007. gada zaudēs savu statusu saskaņā ar 87. panta 3. a punktu un pienācīgu 
darbības atbalsta papildsummu reģioniem, kuros ir nelabvēlīgi dabas, ģeogrāfiskie vai 
demogrāfiskie apstākļi;

Or. it

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr.118
15. punkts

15. Ņemot vērā papildus izmaksas, ko izraisa nopietni un pastāvīgi dabas vai 
demogrāfiskie handikapi, cer, ka Komisija apsvērs pienācīgu darbības atbalsta 
papildsummu, reģioniem, kuros ir nelabvēlīgi dabas, ģeogrāfiskie vai demogrāfiskie 
apstākļi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Grozījums Nr.119
15. punkts

15. Cer, ka Komisija apsvērs pienācīgu darbības atbalsta papildsummu reģioniem, kuros ir 
nelabvēlīgi dabas, ģeomorfoloģiskie, ģeogrāfiskie vai demogrāfiskie apstākļi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr.120
16. punkts

svītrots

Or. cs
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Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr.121
16. punkts

16. Atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir noteikusi efektīvu maksimālā atbalsta diferenciāli 
reģioniem, kuriem sniedz mazāku atbalstu un kuriem ir sauszemes robeža ar 
reģioniem, kuriem sniedz lielāku atbalstu, un iesaka šo noteikumu arī piemērot 
reģioniem, ar kuriem ir jūras robeža, nesamazinot atbalsta maksimālo robežu 
reģioniem, kuri saņem lielāku atbalstu;

Or. el

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr.122
16. punkts

16. Atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir noteikusi efektīvu maksimālā atbalsta diferenciāli 
reģioniem, kuriem sniedz mazāku atbalstu un kuriem ir sauszemes robeža ar 
reģioniem, kuriem sniedz lielāku atbalstu, nesamazinot atbalsta maksimālo robežu 
reģioniem, kuri saņem lielāku atbalstu; pieprasa atbilstošu noteikumu ieviešanu 
reģioniem, ar kuriem ir jūras robeža;

Or. el

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr.123
17. punkts

17. Augstu vērtē to, ka Komisija dod dalībvalstīm iespēju piešķirt (svītrojums) reģionālā 
valsts atbalsta papildsummas MVU;

Or. de

Grozījumu iesniedza Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni 
Claudio Fava

Grozījums Nr.124
17. punkts

17. Augstu vērtē to, ka Komisija dod dalībvalstīm iespēju piešķirt ievērojamas reģionālā 
valsts atbalsta papildsummas MVU; ierosina papildsummu palielināt, nosakot 
konkrētu 20% skaitli gan maziem, gan vidējiem uzņēmumiem, lai nekavētu mazu 



PE 364.904v01-00 36/62 AM\587557LV.doc

LV                             Ārējais tulkojums

uzņēmumu izaugsmi;

Or. it

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr.125
17. a punkts (jauns)

17.a. Aicina Komisiju izvērtēt, vai maksimālie atbalsta līmeņi līdz 50%, kas principā ir 
iespējami, nav pārāk augsti no tirgus viedokļa; uzskata, ka ir iespējams nodibināt 
uzņēmumu ar šādām augstām līdzfinansēšanas proporcijām bez pašu kapitāla, kas 
ir pret uzņēmējdarbības saistībām tirgus ekonomikā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr.126
17. a punkts (jauns)

17.a. Mudina Komisiju atļaut palielināt atbalstu novatorisma, pētniecības un attīstības 
jomās, pašreizējo ražošanas modeļu pārveidošanā ilgtspējīgos, uz zināšanām 
balstītos modeļos, jaunos uzņēmējdarbības veidos un investīcijās, lai radītu 
prasmīgāku darbaspēku, kā prasīts Lisabonas Stratēģijā; 

Or. pt

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr.127
17. b punkts (jauns)

17.b. Mudina Komiteju veikt ietekmīgāku darbību, lai novērstu pārmērīgu personisko 
pašiniciatīvu, ka rodas neveiksmīga tirgus mehānisma rezultātā no neefektīva valsts 
atbalsta; 

Or. pt



AM\587557LV.doc 37/62 PE 364.904v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr.128
18. punkts

18. Uzskata, ka horizontālā tirgus pamatnostādnēm jānodrošina dalībvalstis un reģioni 
ar lielākām manevrēšanas iespējām, lai ar mērķtiecīgu pasākumu palīdzību 
veicinātu ES ekonomikas konkurētspēju saskaņā ar Lisabonas Stratēģiju;

Or. de

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr.129
18. punkts

18. Uzskata, ka horizontālā atbalsta pamatnostādnēs pienācīgi jāņem vērā teritoriālās 
atšķirības, lai neapdraudētu kohēzijas mērķus – šī iemesla dēļ ir jāsaglabā to 
pašreizējā proporcija;

Or. es

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr.130
19. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr.131
19. punkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Eugenijus Gentvilas  

Grozījums Nr.132
19. punkts

19. Tādēļ mudina Komisiju papildus palielināt valsts atbalsta intensitātes maksimālo 
robežu nabadzīgāku reģionu labā, ņemot vērā, ka šo reģionu uzņēmumi cieš 
ekonomiskus zaudējumus palielinātas konkurences dēļ ar to valstu uzņēmumiem, 
kuras nav ES valstis, ja valsts atbalstu piešķir, pamatojoties uz jaunajām horizontālā 
atbalsta pamatnostādnēm. Šo horizontālā atbalsta papildinājumu būtu jādiferencē 
atbilstīgi reģionālā atbalsta pamatnostādņu projekta 41. līdz 46. punktā izklāstītajai 
reģionālā atbalsta intensitātes klasifikācijai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr.133
19. a punkts (jauns)

19.a. Brīdina, ka atbalsta intensitātes samazināšana, kas minēta 87. panta 3. punkta 
c apakšpunktā no 15%/20% līdz 10%/15%, var izrādīties pārāk zema, lai būtu kā 
stimuls uzsākt uzņēmējdarbību vai attīstīt to lauku apvidos, kur uzņēmējdarbības 
veikšanas izmaksas var būt augstākas nekā galvaspilsētas apvidū, un iesaka noteikt 
20% maksimālo atbalsta intensitāti ES līmenī, lai atbalstītu 87. panta 3. punkta 
c apakšpunkta jomas, neatkarīgi no veida, kādā šis mērķis tika sasniegts, ļaut 
dalībvalstīm brīvību mainīt atbalsta intensitāti, ja dalībvalstis to vēlas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr.134
19. a punkts (jauns)

19.a. Atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumus Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādņu 
2007. – 2013. projekta 41. punktā attiecībā uz reģionālā atbalsta intensitāti 
nabadzīgākajos reģionos un 42. punktā attiecībā uz visattālākajiem reģioniem, bet 
mudina Komisiju palielināt par 5% katru no intensitātes veidiem, kas minēts 43., 44. 
un 45. punktā reģioniem, kuri minēti šajos punktos;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr.135
20. punkts

20. Atbalsta Komisijas ierosināto sākotnējā ieguldījuma noteikšanu, jo īpaši attaisnoto 
izdevumu diferenciāciju starp MVU un lielajiem uzņēmumiem, kā nosaka reģionālā 
atbalsta pamatnostādņu projekta 31. punkts un turpmākie tā punkti, bet cer uz 
lielākām elastības iespējām vajadzības gadījumā specifiskās situācijās, ja tas ir 
pamatojams;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 136
20.punkts

20. atbalsta Komisijas ierosināto sākotnējā ieguldījuma noteikšanu, jo īpaši attaisnoto 
izdevumu diferenciāciju starp MVU un lielajiem uzņēmumiem, kā nosaka reģionālā 
atbalsta pamatnostādņu projekta 31. punkts un turpmākie tā punkti; Tomēr pieprasa 
Komisijai precizēt vai pamatojoties uz piedāvātajām pamatnostādnēm, pakalpojumu 
sniedzējiem būs tiesības saņemt gan atbalstu, gan arī preces.

Turklāt uzskata ka, nosakot sākotnējās investīcijas, ir jāsaglabā pašreizējā prasība, 
lai investīciju rezultātā tiktu veiktas fundamentālas izmaiņas attiecībā uz preču vai 
ražošanas procesa racionalizāciju, dažādošanu vai modernizēšanu, jo tā šķiet mazāk 
ierobežojoša kā prasība ieviest tirgū pilnīgu jaunas preces.

Lūdz Komisijai paskaidrot to, vai  “dažādošanu veidojot pilnībā jaunus preču 
tirgus”, kas minēta piedāvāto pamatnostādņu 31.punkta trešajā ievilkumā, piemēro 
uzņēmumiem (ja tie sāk ražot jaunas preces , kas jau iepriekš ir bijušas tirgū, bet 
kas nav bijušas šī uzņēmuma darbības sfērā), vai ja tas arī attiecas uz pilnībā no 
jauna izgudrotu tādu preču ražošanu, kas iepriekš nav bijušas tirgū;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 137
20. punkts

20. atbalsta Komisijas ierosināto sākotnējā ieguldījuma noteikšanu, jo īpaši attaisnoto 
izdevumu diferenciāciju starp MVU un lielajiem uzņēmumiem, kā nosaka reģionālā 
atbalsta pamatnostādņu projekta 31. punkts un turpmākie tā punkti; Tomēr pieprasa 
Komisijai precizēt vai pamatojoties uz piedāvātajām pamatnostādnēm, pakalpojumu 
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sniedzējiem būs tiesības saņemt gan atbalstu, gan arī preces.

Turklāt uzskata ka, nosakot sākotnējās investīcijas, ir jāsaglabā pašreizējā prasība, 
lai investīciju rezultātā tiktu veiktas fundamentālas izmaiņas attiecībā uz preču vai 
ražošanas procesa racionalizāciju, dažādošanu vai modernizēšanu, jo tā šķiet mazāk 
ierobežojoša kā prasība ieviest tirgū pilnīgi jaunas preces.

Lūdz Komisijai paskaidrot to, vai  “dažādošanu veidojot pilnībā jaunus preču 
tirgus”, kas minēta piedāvāto pamatnostādņu 31.punkta trešajā ievilkumā, piemēro 
uzņēmumiem (ja tie sāk ražot jaunas preces , kas jau iepriekš ir bijušas tirgū, bet 
kas nav bijušas šī uzņēmuma darbības sfērā), vai ja tas arī attiecas uz pilnībā no 
jauna izgudrotu tādu preču ražošanu, kas iepriekš nav bijušas tirgū;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková 

Grozījums Nr. 138
20. a) punkts (jauns)

20. a) iesaka Komisijai izņemt šo noteikumu, nosakot laika lēmuma pieņemšanai  
termiņu – 12 mēnešus no pieteikuma iesmiegšanas dienas, un 6 mēnešus no darba 
uzsākšanas pie projekta, kā arī saglabāt iepriekšējo kārtību, kurā darbu pie 
projekta nevar uzsākt pirms pieteikuma iesniegšanas;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 139
20. b) punkts (jauns)

20b. iesaka Komisijai izņemt šo noteikumu, pieprasot iesniegt paziņojumu par 
projektiem, un informāciju par attaisnotajiem izdevumiem, kas pārsniedz 
EUR 100 miljonus, neatkarīgi no sniegtās palīdzības līmeņa, kā arī saglabāt 
iepriekšējo kārtību, saskaņā ar kuru, ir jāiesniedz paziņojums, ja sniegtā atbalsta 
līmenis pārsniedz noteiktu apjomu;

Or. cs
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Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 140
20. c) (jauns)

20c. iesaka Komisijai izņemt laika termiņu, kas noteikts attaisnotajiem līzinga 
izdevumiem, jo tas nav ne ekonomiski izdevīgi ne arī pareizi ierobežot līzinga laiku 
uz pieciem gadiem, vienkārši tā iemesla dēļ, jo īpašums ir jāsaglabā uz pieciem 
gadiem, un pienākums saglabāt īpašumu ir saistīts ar citiem noteikumiem;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 141
20. d) punkts (jauns)

20d. Ņemot vērā pašreizējo praksi, attiecībā uz projektiem, kuri ir pieņemtās programmas 
daļa, iesaka Komisijai atļaut tām dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas vienoto 
valūtu, izmantot valūtas kursu, kas reģistrēts “pieteikuma iesniegšanas dienā”, jo ne 
tikai dienā kad lēmums tiek pieņemts, bet jau projekta novērtēšanas brīdi, ir jāzina 
noteiktā atbalsta līmenis;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 142
20. e) punkts (jauns)

20. e) Pieprasa Komisijai precīzāk paskaidrot, no kā sastāv attaisnotie izdevumi, lai būtu 
iespējams akurātāk noteikt kategorijas, un lai lēmumu pieņemšana attiecībā uz 
attaisnotjiem izdevumiem tiek atstāta dalībvalstu ziņā;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Bernard Poignant, Gilles Savary

Grozījums Nr. 143
21. a) punkts (jauns)

21. a) Lūdz, lai jaunajā sākotnējo investīciju definīcijā skaidri tiek ietverts uzņēmumu 
ražošanas jaudas palielinājums, ko ir jāatbalsta kā paplašināšanos;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 144
21. a) punkts (jauns)

21. a) Mudina Komisiju izmantot veidošanās novērtējumus (gan ex-ante, gan arī ex-post) 
un ņemt vērā dažādos pozitīvos un negatīvos ārējos faktorus, lai analizētu valsts 
atbalsta ietekmes uz dažādām tirgus jomām rezultātus;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 145
21. a) (jauns)

21. a) Pieprasa Komisijai pārtraukt uzstāt uz to, ka dalībvalstu atbalsta pieprasījumu 
izskatīšanas laiks ir 12 mēneši (laiks, kas tiek samazināts līdz 6 mēnešiem, ja 
atbalsta saņēmējs uzsāk darbu pie projekta), jo tas var radīt nopietnas grūtības 
atbalsta pārvaldībā, un var pat pamudināt dalībvalstis piešķirt atbalstu pirms tiek 
veikti pienācīgi pētījumi, tikai lai tiktu ievērots laika termiņš, šis stāvoklis ir 
pretrunā mērķim piešķirt mazāku, bet labāku atbalstu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 146
22.punkts

22. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu prasīt, lai attaisnotie nemateriālie līdzekļi paliktu 
reģionā, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, un to nodrošinātu vairāki noteikumi 
53. punktā pamatnostādņu projektā 2007.-2013. gadam. Tomēr, uzsver vajadzību 
paskaidrot vai uzņēmuma pārcelšana no viena piemērota reģiona uz citu  piemērotu 
reģionu, ir atbalsta, kas paredzēts šo ieguldījumu finansēšanai, noteikumu 
piešķiršanas pārkāpums, vai tā ir vienkārši ieguldījumu pārdale uz nepiemērotu 
teritoriju, kā rezultātā tiek noteiktas paredzētās sankcijas;

Or. en



AM\587557LV.doc 43/62 PE 364.904v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 147
22. punkts

22. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu prasīt, lai attaisnotie nemateriālie līdzekļi paliktu 
reģionā, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, un to nodrošinātu vairāki noteikumi 
53. punktā pamatnostādņu projektā 2007.-2013. gadam; nepieciešams paskaidrot vai 
uzņēmuma pārcelšana no viena piemērota reģiona uz citu  piemērotu reģionu, ir 
atbalsta, kas paredzēts šo ieguldījumu finansēšanai, noteikumu piešķiršanas 
pārkāpums, vai tā ir vienkārši ieguldījumu pārdale uz nepiemērotu teritoriju, kā 
rezultātā tiek noteiktas paredzētās sankcijas;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 148
22. punkts

22. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu prasīt, lai attaisnotie nemateriālie līdzekļi paliktu 
reģionā, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, un to nodrošinātu vairāki noteikumi 
53. punktā pamatnostādņu projektā 2007.-2013. gadam; nepieciešams paskaidrot vai 
uzņēmuma pārcelšana no viena piemērota reģiona uz citu  piemērotu reģionu, ir 
atbalsta, kas paredzēts šo ieguldījumu finansēšanai, noteikumu piešķiršanas 
pārkāpums, vai tā ir vienkārši ieguldījumu pārdale uz nepiemērotu teritoriju, kā 
rezultātā tiek noteiktas paredzētās sankcijas;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 149
Paragraph 22

22. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu prasīt, lai attaisnotie nemateriālie līdzekļi paliktu 
reģionā, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu, un to nodrošinātu vairāki noteikumi 
53. punktā pamatnostādņu projektā 2007.-2013. gadam; nepieciešams paskaidrot vai 
uzņēmuma pārcelšana no viena piemērota reģiona uz citu  piemērotu reģionu, ir 
atbalsta, kas paredzēts šo ieguldījumu finansēšanai, noteikumu piešķiršanas 
pārkāpums, vai tā ir vienkārši ieguldījumu pārdale uz nepiemērotu teritoriju, kā 
rezultātā tiek noteiktas paredzētās sankcijas;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Grozījums Nr. 150
23. punkts

23. atzinīgi vērtē to, ka (svītrojums) turpinās piešķirt pagaidu darbības atbalstu; tomēr 
aicina reģionu pāreju no a) uz c) apakšpunktu un no c) apakšpunkta uz neatbalstīto 
reģionu statusu veikt pakāpeniski, lai novērstu jebkādu diskrimināciju vai pastāvošo 
strukturālo uzskatu atšķirību padziļināšanos atbalsta, kurš ir izrādījies efektīvs, 
pārtraukšanas dēļ;

Or. es

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 151
23. punkts

23. atzinīgi vērtē to, ka 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem reģioniem turpinās 
piešķirt pagaidu un pakāpeniski mazāku darbības atbalstu, ja tas ir skaidri paredzēts 
reģionālās attīstības trūkumu novēršanai un ir proporcionāls; tomēr mudina Komisiju 
nodrošināt precīzāku definīciju atbilstības kritērijiem darbības atbalsta piešķiršanai;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 152
23. punkts

23. atzinīgi vērtē to, ka 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem reģioniem turpinās 
piešķirt pagaidu un pakāpeniski mazāku darbības atbalstu, ja tas ir skaidri paredzēts 
reģionālās attīstības trūkumu novēršanai un ir proporcionāls; tomēr mudina Komisiju 
nodrošināt precīzāku definīciju atbilstības kritērijiem darbības atbalsta piešķiršanai;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 153
23. punkts

23. atzinīgi vērtē to, ka 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem reģioniem turpinās 
piešķirt pagaidu un pakāpeniski mazāku darbības atbalstu, ja tas ir skaidri paredzēts 
reģionālās attīstības trūkumu novēršanai un ir proporcionāls; tomēr mudina Komisiju 
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nodrošināt precīzāku definīciju atbilstības kritērijiem darbības atbalsta piešķiršanai;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 154
23. punkts

23. atzinīgi vērtē to, ka 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajiem reģioniem turpinās 
piešķirt pagaidu un pakāpeniski mazāku darbības atbalstu, ja tas ir skaidri paredzēts 
reģionālās attīstības trūkumu novēršanai un ir proporcionāls; tomēr mudina Komisiju 
nodrošināt precīzāku definīciju atbilstības kritērijiem darbības atbalsta piešķiršanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 155
23. a punkts (jauns)

23.a atzinīgi vērtē to, ka darbības atbalsts, kas pakāpeniski nesamazinās un nav pakļauts 
laika ierobežojumam, arī turpmāk tiks piešķirts reģioniem, kuri cieš no pastāvīgiem 
nelabvēlīgiem apstākļiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 156
24. punkts

24. atzinīgi vērtē to, ka darbības atbalstu, (svītrojums) kas sedz transporta papildu 
izmaksas turpinās piešķirt attālākiem reģioniem un mazapdzīvotiem reģioniem, 
(svītrojums), bet uzsver nozīmi, kāda ir stingri noteiktās valstu sistēmas pārkāpšanai 
un atbalsta neierobežošanai līdz papildu transporta izmaksu, kas rodas, pārvadājot 
preces attiecīgās valsts robežās kompensācijai;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Simon Busuttil

Grozījums Nr. 157
24. punkts

24. atzinīgi vērtē to, ka darbības atbalstu transportam turpinās piešķirt attālākiem reģioniem 
un mazapdzīvotiem reģioniem un mudina Komisiju līdzīgi piešķirt transporta darbības 
atbalstu reģioniem, kas cieš no skarbiem un pastāvīgiem dabas, ģeogrāfiskajiem vai 
demogrāfiskajiem apstākļiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 158
24. punkts

24. atzinīgi vērtē to, ka darbības atbalstu transportam turpinās piešķirt attālākiem 
reģioniem un mazapdzīvotiem reģioniem, ja šis atbalsts ir saskaņā ar pamatnostādņu 
projekta 79. punktā noteiktiem atsevišķiem kritērijiem un ja valsts iepirkuma 
noteikumi garantē to, ka valsts atbalstu saņemošie uzņēmumi nosaka godīgas 
cenas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 159
24. punkts

24. atzinīgi vērtē to, ka darbības atbalstu transportam turpinās piešķirt attālākiem 
reģioniem un mazapdzīvotiem reģioniem, ja šis atbalsts ir saskaņā ar pamatnostādņu 
projekta 79. punktā noteiktiem atsevišķiem kritērijiem; tomēr aicina piešķirt 
transporta darbības atbalstu arī salu reģioniem līdzvērtīgu to ģeogrāfiskā 
novietojuma izraisīto problēmu dēļ;

Or. el

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Grozījums Nr. 160
24. punkts

24. atzinīgi vērtē to, ka darbības atbalstu transportam turpinās piešķirt attālākiem 
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reģioniem un mazapdzīvotiem reģioniem, ja šis atbalsts ir saskaņā ar pamatnostādņu 
projekta 79. punktā noteiktiem atsevišķiem kritērijiem; kā arī atzinīgi vērtē to, ka 
atbalsta piešķiršanu augšminētajai nozarei atļaus, (ja atbalsts paredzēts 
konsekventas reģionālās attīstības stratēģijas veicināšanai,) citās ES daļās, kuras 
ierobežo dabas robežas, piemēram, jūra, jo šāds atbalsts palīdz īstenot labāku 
ekonomisko integrāciju Kopienā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 161
24. a punkts (jauns)

24.a aicina Komisijai piešķirt darbības atbalstu, kas sedz transporta papildu izmaksas 
starp attiecīgajiem reģioniem, starp tiem un valstīm, kurās tie atrodas, un citām 
valstīm, pat ārpus ES, jo īpaši tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 162
24. b punkts (jauns)

24.b cer, ka Komisija ņems vērā to, ka papildu transporta izmaksas ir arī saistītas ar
izejvielu un starpproduktu pārvadāšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 163
25. punkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 164
25. punkts

25. ierosina, lai darbības atbalstu piešķirtu selektīvi reģioniem, kuros ir īpaši apstākļi, 
ņemot vērā noteiktas papildu izmaksas, t. i., reģioniem, kuros ir smagi un pastāvīgi 
nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, (svītrojums) reģioniem ar 
zemu iedzīvotāju blīvumu, reģioniem, kuros ir depopulācija, kā arī salu, pārrobežu un 
kalnu reģioniem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Simon Busuttil

Grozījums Nr. 165
25. punkts

25. ierosina, lai darbības atbalstu, kurš nav pagaidu un pakāpeniski nesamazinās,
piešķirtu selektīvi reģioniem, kuros ir īpaši apstākļi, t. i., reģioniem, kuros ir smagi 
un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, piemēram, vistālāk 
ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salu, pārrobežu un 
kalnu reģioniem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal 
Montoro Romero

Grozījums Nr. 166
25. punkts

25. ierosina, lai darbības atbalstu piešķirtu selektīvi reģioniem, kuros ir īpaši apstākļi, t. i., 
reģioniem, kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, 
piemēram, (svītrojums) reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salām, 
pārrobežu un kalnu reģioniem;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 167
25. punkts

25. ierosina, lai darbības atbalstu piešķirtu selektīvi reģioniem, kuros ir īpaši apstākļi, 
t. i., reģioniem, kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie 
apstākļi, piemēram, vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju 
blīvumu, kā arī salu, pārrobežu un kalnu reģioniem. Tomēr mudina Eiropas 
Komisiju precīzi definēt atbilstības kritērijus darbības atbalsta piešķiršanai 
minētajiem reģioniem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 168
25. punkts

25. ierosina, lai darbības atbalstu piešķirtu selektīvi reģioniem, kuros ir īpaši apstākļi, t. i., 
reģioniem, kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, 
piemēram, vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī 
salu, pārrobežu un kalnu reģioniem; tomēr mudina Komisiju nodrošināt precīzāku 
definīciju atbilstības kritērijiem darbības atbalsta piešķiršanai iepriekšminētiem 
reģioniem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht 

Grozījums Nr. 169
25. punkts

25. ierosina, lai darbības atbalstu piešķirtu selektīvi reģioniem, kuros ir īpaši apstākļi, t. i., 
reģioniem, kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, 
piemēram, vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī 
salu, pārrobežu un kalnu reģioniem; tomēr mudina Komisiju nodrošināt precīzāku 
definīciju atbilstības kritērijiem darbības atbalsta piešķiršanai iepriekšminētiem 
reģioniem;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 170
25. punkts

25. ierosina, lai darbības atbalstu piešķirtu selektīvi reģioniem, kuros ir īpaši apstākļi, t. i., 
reģioniem, kuros ir smagi un pastāvīgi nelabvēlīgi dabas vai demogrāfiskie apstākļi, 
piemēram, vistālāk ziemeļos esošajiem reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā arī 
salu, pārrobežu un kalnu reģioniem; tomēr mudina Komisiju nodrošināt precīzāku 
definīciju atbilstības kritērijiem darbības atbalsta piešķiršanai iepriekšminētiem 
reģioniem; 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 171
25. a punkts (jauns)

25.a prasa, lai salu reģionu transporta nozarei piešķirtais darbības atbalsts netiek 
samazināts vai ierobežots ar laika periodiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 172
25. b punkts (jauns)

25.b aicina atzīt to, ka tiešs atbalsts transportam var veicināt lielāku ekonomisko 
integrāciju salu reģionos Kopienā, un atļaut šiem reģioniem izmantot to ģeogrāfisko 
izvietojumu piejūras apgabalos, kas ieskauj Eiropu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 173
25. c punkts (jauns)

25.c aicina Komisiju saglabāt „pozitīvas diskriminācijas” jēdzienu, kurš vienkārši ir 
godīgs un līdzsvarojošs attiecībā uz pastāvīgiem strukturāliem ierobežojumiem, jo 
pozitīva diskriminācijai ir vēl lielāks pamats, ja attiecīgai salai ir vairāki nelabvēlīgi 
apstākļi (piemēram, kalnaina sala, arhipelāga sala, demogrāfiski nelabvēlīgi 
apstākļi);
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 174
25. d punkts (jauns)

25.d aicina sniegt salu uzņēmējiem, pateicoties reģionālam valsts atbalstam, papildus 
citam lietām pieeju plašākam Eiropas tirgum saskaņā ar tādiem pašiem iespēju 
vienlīdzības nosacījumiem, kādi attiecas uz kontinentāliem uzņēmējiem, kā arī 
sniegt iespēju izmantot reģionālo valsts atbalstu, lai veicinātu to diversifikāciju, 
palielinātu to produktivitāti, ievērojami samazinātu negatīvās atšķirības pārvaldībā, 
ko izraisa atrašanās uz salas, kā arī veicināt videi nekaitīgu darbību 
nostiprināšanos;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 175
25. e punkts (jauns)

25.e aicina ieviest salām piešķirtā reģionālā valsts atbalsta sarakstu, kurā varētu iekļaut:

- tiešo atbalstu noteiktiem uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas ir atbildīgi 
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu salu lauku apgabalos,

- samazinātas cenas iedzīvotājiem jūras vai gaisa transportam,

- kvalitāti vietējiem sabiedriskiem pakalpojumiem, ko nodrošina privāti pakalpojumu 
sniedzēji ar atbalsta palīdzību,

- vispārēji, Eiropas vai starptautiskajā tirgū tirgojamo produktu ražošanā izmantoto 
materiālu pārvadāšanas radīto papildu izmaksu samazināšanu ar tiešā atbalsta 
uzņēmumiem palīdzību,

- pasākumus, kas paredzēti vietējā tirgus ierobežotības līdzsvarošanai un eksporta 
veicināšanai,

- nodokļu pasākumus vai nodokļu atvieglojumus, kas, ļoti iespējams, veicinās 
produktīvus uzņēmumu ieguldījumus un darbību diversifikāciju … ;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 176
27. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 177
27. punkts

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Grozījums Nr. 178
27. punkts

svītrots

Or. pl

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 179
27. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 180
27. punkts

svītrots
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 181
27. a punkts (jauns)

27.a uzsver to, ka no ES Lisabonas un Barselonas mērķu viedokļa, jāstājas spēkā tālākai 
valsts atbalsta noteikumu modernizācijai pētniecībai un izstrādei saistībā ar 
reģionālo valsts atbalstu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 182
28. punkts

28. uzsver to, ka uzņēmumiem jāsaglabā valsts atbalsta ieguldījums reģionā vismaz 
desmit gadus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 183
28. punkts

28. atzīst to, ka saistības saglabāt ieguldījumus reģionos ir noteiktas vispārējā līmenī uz kā 
maksimums pieciem gadiem; un aicina šo noteikumu izmantot elastīgi, nekavējot 
kādas šo piecu gadu laikā sakarā ar straujām tehnoloģiju izmaiņām novecojušas 
rūpnīcas vai iekārtu inovāciju, veicot maiņu, ja saimniecisko darbību saglabā 
attiecīgajā reģionā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 184
28. a punkts (jauns)

28.a tomēr aicina Komisiju nepieļaut valsts atbalsta piešķiršanu uzņēmumiem savu 
darbības jomu pārcelšanai no viena Eiropas reģiona uz citu, kā arī pieprasīt 
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saņemtā valsts atbalsta atlīdzināšanu uzņēmumam, kas vēlas pārvietot pilnībā vai 
daļēji tā darbības uz citu ES dalībvalsti vai ārpus ES;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 185
29. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 186
29. punkts

29. atzinīgi vērtē dalībvalstīm doto iespēju MVU gadījumā šos piecu gadu posmus 
saīsināt līdz vismaz trim gadiem ieguldījumu vai radīto darba vietu saglabāšanai; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 187
30. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 188
30. punkts

30. mudina Komisiju paredzēt kopējas pamatnostādnes atbalsta atgūšanai gadījumā, ja 
neievēro attiecīgās saistības;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 189
30. punkts

30. mudina Komisiju paredzēt sīki izstrādātus noteikumus (saskaņā ar proporcionalitātes 
principu) atbalsta atgūšanai gadījumā, ja neievēro attiecīgās saistības;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 190
30. punkts

30. mudina Komisiju paredzēt sīki izstrādātus noteikumus atbalsta atgūšanai gadījumā, ja 
neievēro attiecīgās saistības un uzsver to, ka ES atbalsts uzņēmumu pārvietošanai 
nenodrošina nekādu Eiropas pievienoto vērtību un tādēļ to tā jāizvairās;

Or. de

Grozījumu iesniedza Gilles Savary, Bernard Poignant

Grozījums Nr. 191
30. a punkts (jauns)

30.a aicina Komisiju, ņemot vērā Eiropas integrācijas un tās kohēzijas politikas mērķus, 
kas paredzēti ekonomiskās un sociālās konverģences sasniegšanai, pielīdzinot visus 
Eiropas reģionus vienam līmenim, nodrošināt, ka reģionālā valsts atbalsta 
sadalīšanas pa zonām akumulācija un ka jaunās paaudzes konkurētspējas un 
nodarbinātības reģionālās politikas mērķis nenoved pie konkurences 
izkropļojumiem starp dalībvalstīm un nefinansē uzņēmumu pārvietošanu Eiropā, 
kas, jo īpaši, izraisa darba vietu zudumu vienā reģionā uz cita reģiona rēķina;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 192
30. a punkts (jauns)

30.a mudina dalībvalstis stingri ievērot ar valsts atbalstu saistītās pamatnostādnes, ar 
mērķi novērst neefektivitāti tirgū;
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Or. pt

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 193
31. punkts

31. uzsver, ka visas tautsaimniecības nozares ir vienlīdzīgas, ja vien attiecīgā 
tautsaimniecības nozare necieš no reģionālās ražošanas pārpalikumiem, un ka 
attiecīgi jāsaglabā visu attiecīgo juridisko instrumentu vienotība;

Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 194
31. punkts

31. uzsver, ka visas tautsaimniecības nozares ir vienlīdzīgas un ka attiecīgi jāsaglabā visu 
attiecīgo juridisko instrumentu vienotība, lai nodrošinātu to, ka neviena nozare 
netiek izslēgta no jaunajām reģionālajām atbalsta pamatnostādnēm (RAG);

Or. pt

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 195
32. punkts

32. principā atzinīgi vērtē to, ka Komisija vienkāršības un pārredzamības labad plāno 
2002. gada daudznozaru pamatprincipu (MSF–2002) noteikumus iekļaut 
pamatnostādnēs reģionālajam atbalstam 2007.–2013. gadam;

Or. de

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 196
32. punkts

32. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu integrēt daudznozaru pamatprincipu jaunajās 
RAG, nemazinot tur norādīto intensitāti;
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Or. es

Grozījumu iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Grozījums Nr. 197
32. a punkts (jauns)

32.a ar bažām atzīmē, ka griestu samazināšana maksimālas atbalsta intensitātes 
ieviešanas nolūkā (IKP uz iedzīvotāju) savienots ar aprēķināšanas metodes maiņu 
(bruto neto vietā) praksē izraisa ļoti nopietnu atbalsta samazināšanos, kas nav 
saistīta ar tā kā konverģences un kohēzijas instrumenta efektivitāti; tādēļ aicina 
Komisiju nodrošināt objektīvu pamatojumu šādu izmaiņu nepieciešamībai atbalsta 
pārvaldības pārredzamības labad;

Or. es

Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 198
33. a punkts (jauns)

33.a. Iesaka palielināt de minimis slieksni virs 100 000EUR, jo tas ļautu ātrāk īstenot 
mazākus nedeformējošus pasākumus un apgrūtinošo uzkrāšanas noteikumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo

Grozījums Nr. 199
34. punkts

34. Atbalsta Komisiju tās centienos veicināt pārredzamību tiešas atbalsta politikas 
uzraudzīšanā un konsekventi mudina to turpināt izmantot TDE formulu, lai 
aprēķinātu valsts atbalsta faktisko ietekmi uz reģionālo attīstību;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Alain Hutchinson

Grozījums Nr. 200
34. a punkts (jauns)

34.a. Atgādina, ka vispārējas intereses pakalpojumu finansēšana (piemēram, izglītības, 
drošības, valsts slimnīcu un sociālo namu) neietilpst noteikumu jomā, kuri attiecas 
uz valsts atbalstu, ja dalībvalstu kompetencē ir formulēt, finansēt un organizēt savus 
vispārējas intereses pakalpojumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 201
34. a punkts (jauns)

34.a. Atzinīgi vērtē jauno atbalsta veidu maziem uzņēmumiem reģionos, kuriem sniedz 
atbalstu, kā arī specifiskus pasākumus attiecībā uz mazapdzīvotiem reģioniem un 
mazām salām saistībā ar šī atbalsta savietojamības kritērijiem; sagaida no 
Komisijas, ka tiks ieviesti specifiski pasākumi pārējiem reģioniem ar pastāvīgiem 
handikapiem, kuri atzīti Līgumā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 202
35. punkts

35. Atzinīgi vērtē Komisijas nodomu pagarināt kategoriju atbrīvojumu no iepriekšējas 
paziņošanas par reģionālo ieguldījumu atbalsta pārredzamiem veidiem un iesaka, lai 
kategoriju atbrīvojumu maksimālā apjoma noteikšanā ņem vērā inflāciju un nopietnas 
svārstības ekonomiskajā ciklā, jo īpaši gadījumos, kad šo ciklu iespaido negatīvi 
ārēji faktori;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 203
35. a punkts (jauns)

35.a Uzsver, ka atbrīvojuma noteikumos skaidri jāiekļauj iespēja dalībvalstīm paziņot par 
atbalsta projektiem un Komisijai novērtēt šo projektu savietojamību, izmantojot 
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elastīgākus kritērijus, lai varētu ņemt vērā jebkuru specifisku reģionālu vai nozares 
īpašību, kā arī novatorisku pieeju;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 204
36. punkts 

36. cer, ka Komisija vienkāršos kategoriju atbrīvojumu noteikumus un padarīs tos 
pārredzamākus (svītrojums)

Or. pl

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 205
36. punkts 

36. cer, ka Komisija vienkāršos kategoriju atbrīvojumu noteikumus un padarīs tos 
pārredzamākus (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 206
36. punkts 

36. cer, ka Komisija vienkāršos kategoriju atbrīvojumu noteikumus un padarīs tos 
pārredzamākus (svītrojums);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Grozījums Nr. 207
36. punkts 

36. cer, ka Komisija vienkāršos kategoriju atbrīvojumu noteikumus un padarīs tos 
pārredzamākus (svītrojums), tai pašā laikā nodrošinot atbilstīgu kontroli;



PE 364.904v01-00 60/62 AM\587557LV.doc

LV                             Ārējais tulkojums

Or. pl

Grozījumu iesniedza Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Grozījums Nr. 208
36. punkts 

36. cer, ka Komisija vienkāršos kategoriju atbrīvojumu noteikumus un padarīs tos 
pārredzamākus, tomēr ieviesīs atbilstīgu kontrolmehānismu, lai novērstu kategoriju 
atbrīvojumu ļaunprātīgu izmantošanu, un piebilst, ka agrāk valsts atkalapvienošanās 
izņēmuma gadījumi padarīja par nepieciešamiem atbrīvojumus no noteikumiem par 
valsts atbalstu un ka ikviena valsts atkalapvienošanās nākotnē arī var pieprasīt 
šādus atbrīvojumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 209
36. a punkts (jauns)

36. a pieprasa ieviest svarīgu pasākumu efektivitātes pārbaudi, kas nosaka, ka ar 
vienkāršotas procedūras palīdzību vajadzēs paziņot par atbalstu, ja tas pārsniedzis 
30 % no €1 miljona, kuru izskatīs kā kategorijas atbrīvojuma daļu un iekļaus tajā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 210
36. a punkts (jauns)

36. a prasa Komisijai pārbaudīt, vai šobrīd noteikto EUR 100 000 vērto de minimis
slieksni var paaugstināt, jo tas sniegtu atvieglojumu un samazinātu birokrātiskās 
prasības MVU un jaunajiem uzņēmumiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 211
36. a punkts (jauns)

36. a mudina Komisiju ierosināt pasākumus, kas novedīs pie valsts atbalsta izmantošanas 
palielinātas pārskatāmības publiskos–privātos uzņēmumos;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 212
36. a punkts (jauns)

36. a norāda, ka dalībvalsts atbalsts ir svarīgs finanšu instruments ekonomikas, sociālajai 
un teritoriālajai kohēzijai un tādēļ iekļaujams dalībvalstu stratēģisko atsauču 
pamatnoteikumos un apstiprināms kā daudzgadu nacionālās programmas daļa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eluned Morgan

Grozījums Nr. 213
36. b punkts (jauns)

36. b mudina Komisiju palielināt šobrīd noteikto €100 000 vērto de minimis atbalstu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 214
37. a punkts (jauns)

37. a prasa, lai pamatnoteikumi par valsts atbalstu strukturālajiem fondiem tiktu iekļauti 
regulā, ar ko ievieš vispārīgos noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
un Kohēzijas fondu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Grozījums Nr. 215
38. a punkts (jauns)

38. a prasa pārstrādāt EK līguma 88. panta 1. punktu un 89. pantu (Līguma par 
Konstitūciju Eiropai III-168. panta 1. punkts un III-169. pants), ar ko nosaka 
pamatnostādņu par valsts atbalstu pieņemšanu saskaņā ar noteikto likumdošanas 
procedūru, tajā laikā kad Komisija saglabā tiesības pastāvīgi pārbaudīt dalībvalstīs 
esošās atbalsta sistēmas un ierosināt veikt jebkādus atbilstīgus pasākumus, kas 
nepieciešami saskaņā ar šīm pamatnostādnēm; 

Or. en


