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PAKEITIMAI 1-24
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Miloš Koterec
2005–2009 m. valstybės pagalbos reforma
2005/2165(INI))

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 1
1a dalis (nauja)

-1a. Sveikina reformos tikslą valstybės pagalbą sumažinti, bet padaryti ją tikslingesnę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Alyn Smith, Elisabeth Schroedter ir Jillian Evans 

Pakeitimas 2
1 dalis 

1. Sutinka su Komisija, kad tikrai reikia visapusiškos valstybės pagalbos politikos 
reformos, ypač dėl bendrųjų išimčių tvariajai plėtrai ir įdarbinimo skatinimui 
supaprastinimo; tačiau mano, kad išimtys turi būti suderintos su valstybių narių 
regioninės politikos tikslais.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 3
2 dalis 

2. Primena, kokia svarbi yra teisinga, subalansuota, stabili ir prognozuojama valstybės 
pagalbos teikimo tvarka ES lygmeniu, dideliu mastu nesudaranti konkurencijos 
iškraipymų ir nustatanti palankias sąlygas skatinti regioninę plėtrą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Pakeitimas 4
2 dalis 

2. Primena, kokia svarbi yra teisinga, subalansuota, stabili ir prognozuojama valstybės 
pagalbos teikimo tvarka ES lygmeniu, nustatanti palankias sąlygas skatinti regioninę 
tvariąją plėtrą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Pakeitimas 5
2a dalis (nauja)

2a. Todėl pabrėžia, kad reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp konkurencijos politikos siekio 
visoje ES sukurti vienodas sąlygas ir lankstumo, kurio reikia norint valstybės 
narėms ir jų regionams leisti kurti ir išlaikyti darbo vietas, įveikti regioninius 
skirtumus, atsižvelgti į rinkų žlugimus ir pasiekti socialinius, aplinkosaugos ir 
ekonominius tikslus didesniam visuomenės labui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 6
4 dalis 

4. Pabrėžia poreikį mažinti biurokratiją, įskaitant viešąsias sutartis reguliuojančių 
procedūrų supaprastinamą, ir didinti valstybės pagalbos taisyklių ir procedūrų skaidrumą 
ir nuspėjamumą.
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Or. pl

Pakeitimą pateikė Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Pakeitimas 7
4 dalis 

4. Pabrėžia poreikį mažinti biurokratiją ir didinti valstybės pagalbos taisyklių ir 
procedūrų skaidrumą, naudojimo paprastumą ir nuspėjamumą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Pakeitimas 8
5 dalis 

5. Šiuo požiūriu pažymi Komisijos ketinimą padidinti de minimis ribą nuo dabartinio 
100 000 eurų lygio ir rekomenduoja pakeisti sąveikos taisyklę.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Pakeitimas 9
6 dalis 

6. Skatina Komisiją, laikantis Lisabonos ir Gotenburgo strategijų, giliau ir išsamiau 
įvertinti įvairius valstybės pagalbos tipus ir jų veiksmingumą, kad būtų galima 
nurodyti, ar tam tikros pagalbos formos yra pranašesnės už kitas pagal tai, kokį 
poveikį jos daro regioninei plėtrai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Pakeitimas 10
6 dalis 

6. Skatina Komisiją, laikantis Lisabonos strategijos, giliau ir išsamiau įvertinti įvairius 
valstybės pagalbos tipus ir jų veiksmingumą, kad būtų galima nurodyti, ar tam tikros 
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pagalbos formos yra pranašesnės už kitas pagal tai, kokį ilgalaikį teigiamą poveikį jos 
daro regioninei plėtrai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Pakeitimas 11
6a dalis (nauja)

6a. Pabrėžia, kaip yra svarbu valstybės pagalbos taisyklėse pripažinti subsidiarumo 
principą metode, pagal kurį regioninė valdžia teikia visuotinės svarbos ekonomines 
paslaugas, kurios, būdamos Europos gerovės svarbiausiu komponentu, yra labai 
svarbios užtikrinant socialinę ir teritorinę sanglaudą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Pakeitimas 12
6a dalis (nauja)

6a. Ragina Komisiją pripažinti, kad visos teritorijos, turinčios nuolatines gamtos kliūtis 
(kalnai, salos, atokiausi regionai ir mažo gyventojų tankio regionai), yra 
apibrėžiamos kaip teritorijos, kuriose dėl papildomų išlaidų, darančių įtaką visoms 
veikloms, kurioms yra ypač svarbus pasiekiamumas, rinka yra silpna;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Grażyna Staniszewska

Pakeitimas 13
7 dalis 

7. Ragina parengti teisės aktų gaires, kurios užtikrintų skaidrias taisykles dėl valstybės 
pagalbos suteikimo organizacijoms, kurios dalyvauja viešojoje ir privačiojoje 
partnerystėje (PPP), ir taip palengvintų tokio tipo įmonių plėtrą.

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 14
7 dalis 

7. Ragina parengti teisės aktų gaires, kurios užtikrintų skaidrias taisykles dėl valstybės 
pagalbos suteikimo organizacijoms, kurios dalyvauja viešojoje ir privačiojoje 
partnerystėje (PPP), ir taip palengvintų tokio tipo įmonių plėtrą.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Pakeitimas 15
7 dalis 

7. Žinant didėjančią viešosios ir privačiosios partnerystės svarbą kuriant infrastruktūrą 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose, prašo Komisiją atkreipti ypatingą dėmesį į 
valstybės pagalbos teikimą viešosioms ir privačiosioms partnerystėms ir taip suteikti 
teisines rekomendacijas visais klausimais, šiuo atžvilgiu susijusiais su valstybės 
pagalbos taisyklių taikymu; dėl to reikia skirti ypatingą dėmesį skaidrumo išlaikymo 
užtikrinimui.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 16
7 dalis 

7. Žinant didėjančią viešosios ir privačiosios partnerystės svarbą kuriant infrastruktūrą 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose, prašo Komisiją atkreipti ypatingą dėmesį į 
valstybės pagalbos teikimo bei viešųjų ir privačiųjų partnerysčių klausimą ir taip 
suteikti teisines rekomendacijas visais klausimais, šiuo atžvilgiu susijusiais su 
valstybės pagalbos taisyklių taikymu ir ragina atitinkamomis taisyklėmis ypač 
supaprastinti šios priemonės naudojimą. 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 17
7 dalis 

7. Žinant didėjančią viešosios ir privačiosios partnerystės svarbą kuriant infrastruktūrą 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose, prašo Komisiją atkreipti ypatingą dėmesį į 
valstybės pagalbos teikimo bei viešųjų ir privačiųjų partnerysčių klausimą ir taip 
suteikti (išbraukta) rekomendacijas visais klausimais, šiuo atžvilgiu susijusiais su 
valstybės pagalbos taisyklių taikymu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 18
8 dalis 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 19
8 dalis 

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Pakeitimas 20
8 dalis 

Išbraukta.

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

Pakeitimas 21
8 dalis 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Miloš Koterec

Pakeitimas 22
8 dalis 

8. Tiki, kad horizontalios pagalbos taisyklėse taip pat turi būti atsižvelgiama į 
teritorinius skirtumus, ir todėl kviečia Komisiją horizontaliose taisyklėse išlaikyti 
didelius (išbraukta) privalumus paramos intensyvumo regioninės pagalbos gairėse 
numatytiems regionams prasme.

Or. en

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Pakeitimas 23
9a dalis (nauja)

9a. Prašo Komisiją pateikti konkrečius pasiūlymus dėl dabartinės specialios valstybės 
pagalbos tam tikrų sektorių, pvz., žemės ūkio, žvejybos, anglies gavybos ir transporto 
taisyklių reformos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Manfred Weber

Pakeitimas 24
10a dalis (nauja)

10a. Ragina Komisiją ištirti, ar šiuo metu galimas aukščiausias 50 proc. pagalbos lygis 
nėra per didelis žvelgiant iš rinkos ekonomikos perspektyvos; laikosi požiūrio, kad, 
esant tokiam aukštam lygiui, įmonė gali būti įkurta be nuosavų lėšų, o tai 
prieštarauja verslumo atsakomybės rinkos ekonomikoje principui.

Or. de
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