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GLĀBŠANAS UN PĀRSTRUKTURĒŠANAS ATBALSTA 

PAMATNOSTĀDŅU PĀRSKATĪŠANA 
 

ANKETA 
 
 
 
Spēkā esošo glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta pamatnostādņu termiņš beidzas 
2009. gada oktobrī1. Lai sagatavotos minēto pamatnostādņu pārskatīšanai, Komisija vēlas 
aicināt visas dalībvalstis izklāstīt savu pašreizējo pieredzi, izmantojot šo anketu. Mēs vēlētos 
aicināt arī visas pārējās ieinteresētās personas sniegt savu viedokli (ja iespējams). Turklāt 
atzinīgi tiks novērtētas jebkādas piebildes, kas paplašina anketas jautājumu loku. 

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu atbildēm. 

Atbilžu iesniegšanas termiņš ir 2007. gada 30. novembris. Atbildes jānosūta Eiropas 
Komisijai, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels; tās ir vēlams nosūtīt 
elektroniski uz šādu e-pasta adresi: stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Tā kā Komisija ir paredzējusi nodrošināt piekļuvi šās anketas atbildēm tīmekļa vietnē, lūdzu, 
norādiet informāciju, ko uzskatāt par konfidenciālu. 
 
 
 
A.  Vispārīgi jautājumi 
 
1.a)  Pamatnostādņu darbības joma/piemērošana 
 

Vai valsts iestādes Jūsu valstī kopš 2000. gada ir piešķīrušas glābšanas un 
pārstrukturēšanas atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem? 
 
Ja valsts iestādes Jūsu valstī ir piešķīrušas glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu, 
atbildiet uz turpmāk minētajiem jautājumiem.  
 Vai varat norādīt šādu gadījumu skaitu (kopskaitu un skaitu gadā)? Cik atbalsta 

pasākumu veica saskaņā ar atbalsta shēmām? 
 Lūdzu, sniedziet pēc iespējas precīzākas aplēses procentuālā izteiksmē par atbalsta 

saņēmējiem, kas a) ir valsts īpašumā, b) atrodas atbalstāmajos reģionos. 
 Kādi bija atbalsta pasākumu mērķi (darbavietu saglabāšana, reģionāli apsvērumi utt.)? 

Attiecībā uz katru minēto mērķi vai Jūs varētu norādīt to gadījumu skaitu procentuālā 
izteiksmē, kuros tas bija piemērojams?  

 Kāpēc Jūsu valsts iestādes uzskata, ka valsts atbalsts ir piemērots minēto mērķu 
sasniegšanai? Vai izvirzītie mērķi tika īstenoti? Cik liela nozīme ir ekonomiskajam 
kontekstam (piem., valsts vai reģionālās ekonomikas spēkam un adaptācijas spējai)? 

                                                 
1 Lai gūtu vispārīgu pamatinformāciju par spēkā esošajām pamatnostādnēm un Komisijas lēmumiem saistībā ar 
tām, skatīt arī Valsts atbalsta progresa ziņojuma (2006. gada rudens) nodaļu, kurā īpaša uzmanība veltīta 
glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstam. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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Cik nozīmīgs ir tiesiskais konteksts (bankrota/maksātnespējas tiesību aktu 
efektivitāte)?  

 Vai Jūsu valsts iestādes regulāri pārbauda to uzņēmumu attīstību, kas saņēmuši 
atbalstu? Pamatojoties uz esošo pieredzi, vai uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu, spēj 
pastāvēt ilgāku laiku? Lūdzu, sniedziet dažus (jaunākos) piemērus.  

 
Ja valsts iestādes Jūsu valstī nav piešķīrušas glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu, 
atbildiet uz šādiem jautājumiem. 
 Vai tā ir politiska izvēle (tieša vai netieša) nepiešķirt glābšanas vai pārstrukturēšanas 

atbalstu, vai arī grūtībās nonākuši uzņēmumi Jūsu valsts iestādēm nekad nav lūguši 
sniegt atbalstu? 

 Ja tā ir politiska izvēle, kāpēc Jūsu valsts iestādes uzskata, ka pārstrukturēšanas 
atbalsta piešķiršana nav lietderīga? Vai iepriekšējai (negatīvai) pieredzei saistībā ar 
glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu ir bijusi nozīme? Cik liela nozīme ir 
ekonomiskajam kontekstam (piem., valsts vai reģionālās ekonomikas spēkam un 
adaptācijas spējai)? Cik nozīmīgs ir tiesiskais konteksts (bankrota/maksātnespējas 
tiesību aktu efektivitāte)?  

 Vai Jūs izmantojat citus instrumentus, lai veicinātu grūtībās nonākušu uzņēmumu 
glābšanu un pārstrukturēšanu? 

 
 

1.b) Pamatnostādņu darbības joma/piemērošana konkrētos gadījumos 
 

Vai Jūs/Jūsu uzņēmums vai uzņēmums, kura kapitāla daļas Jums pieder, ir jebkad saņēmis 
glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu kopš 2000. gada? 
 
Ja jā, atbildiet uz šādiem jautājumiem.  
 Vai varat norādīt gadu(-s) un pasākumu skaitu? Vai atbalsts bija glābšanas vai 

pārstrukturēšanas atbalsts (vai abi)? Vai atbalstu piešķīra kā individuālo atbalstu vai 
saskaņā ar atbalsta shēmām? Cik liels bija piešķirtā atbalsta apjoms?  

 Vai Jūsu uzņēmums ir a) valsts uzņēmums un/vai b) atrodas atbalstāmā reģionā? 
 Kādi bija atbalsta pasākumu mērķi (darbavietu saglabāšana, reģionāli apsvērumi utt.)? 

Vai varat par katru minēto mērķi, ja iespējams, norādīt tā relatīvo nozīmīgumu (piem., 
galveno mērķi, sekundāro mērķi utt.)? 

 Kāpēc Jūsu valsts iestādes uzskatīja, ka valsts atbalsts ir piemērots minēto mērķu 
sasniegšanai? Vai izvirzītie mērķi tika īstenoti? Cik liela nozīme bija ekonomiskajam 
kontekstam (piem., valsts vai reģionālās ekonomikas spēkam un adaptācijas spējai)? 
Cik nozīmīgs ir tiesiskais konteksts (bankrota/maksātnespējas tiesību aktu 
efektivitāte)?  

 Vai Jūsu valsts iestādes regulāri pārbaudīja Jūsu uzņēmuma attīstību pēc atbalsta 
saņemšanas? Vai Jūsu uzņēmums ir spējis pastāvēt ilgāku laiku? Lūdzu, sniedziet 
dažus precizējumus.  

 
Ja Jūsu valsts iestādes nav piešķīrušas Jūsu uzņēmumam glābšanas un pārstrukturēšanas 
atbalstu, lai arī tas ir grūtībās nonācis uzņēmums, atbildiet uz šādiem jautājumiem. 
 Vai tā bija politiska izvēle (tieša vai netieša) nepiešķirt glābšanas vai pārstrukturēšanas 

atbalstu, vai arī Jūsu uzņēmums nekad nav lūdzis atbalstu Jūsu valsts iestādēm? 
 Ja tā bija politiska izvēle, kāpēc Jūsu valsts iestādes uzskatīja, ka pārstrukturēšanas 

atbalsta piešķiršana nav lietderīga? Vai iepriekšējai (negatīvai) pieredzei saistībā ar 
glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu ir bijusi nozīme? Cik liela nozīme bija 
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ekonomiskajam kontekstam (piem., valsts vai reģionālās ekonomikas spēkam un 
adaptācijas spējai)? Cik nozīmīgs ir tiesiskais konteksts (bankrota/maksātnespējas 
tiesību aktu efektivitāte)?  

 Vai Jūsu uzņēmuma glābšanu un pārstrukturēšanu veicināja citi instrumenti? Ja jā, tad 
kādi? 

 
 
2.  Pilnveidota ekonomiskā pieeja 
 
a)  Atbalsta mērķis 
 

Valsts atbalsta rīcības plānā ir noteikts, ka, novērtējot, vai atbalsta pasākums uzskatāms 
par saderīgu ar kopējo tirgu, Komisija veic līdzsvara testu. Veicot līdzsvara testu, viens no 
būtiskiem uzdevumiem ir noskaidrot, vai pastāv precīzi noteikts kopējas ieinteresētības 
mērķis. Tādējādi pārskatītajās glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta pamatnostādnēs būs 
skaidri jānosaka mērķi, uz kuriem dalībvalstis var atsaukties, lai pamatotu glābšanas un 
pārstrukturēšanas atbalsta nepieciešamību. 

 
Kādi glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta mērķi/pamatojums, Jūsuprāt, ir atbilstoši? 
Vai glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta pasākumi ir jāizmanto, ja tie ir efektīvi 
ekonomiskā ziņā (ja jā, lūdzu, precizējiet mērķi, piem., atbalsts ļauj uzņēmumam, kam 
radušās īslaicīgas finansiālas problēmas, turpināt darbību un vidējā vai ilgā laikposmā 
iegūt kapitālu), vai arī tie būtu jāizmanto vienlīdzīguma mērķiem (ja jā, lūdzu, precizējiet 
mērķi, piem., sociālu sarežģījumu novēršana pēc iespējama bankrota) vai 
alternatīvi/kumulatīvi jāizmanto abos gadījumos? 

 
Kādu interešu aizsardzība, Jūsuprāt, ir jānodrošina Komisijas politikai par glābšanas un 
pārstrukturēšanas atbalstu, kā noteikts pamatnostādnēs (piem., izglābtā uzņēmuma 
darbinieki, tā klienti/piegādātāji, tā vadība, tā konkurenti, konkurentu darbaspēks, 
konkurentu stāvoklis tirgū/tirgus daļas, konkurence tirgū, nodarbinātība ES kopumā, 
patērētāji kopumā)? 

 
 
b)  Konkurences un tirdzniecības traucējumi 
 

Nākamais līdzsvara testa posms attiecas uz valsts atbalsta negatīvo ietekmi, jo īpaši 
attiecībā uz konkurenci un tirdzniecību. Veicot līdzsvara testu, ir jāpārbauda, vai minēto 
traucējumu apmērs ir pietiekami ierobežots, lai vispārējais līdzsvars saglabātos pozitīvs.  
 
Kādi, Jūsuprāt, ir būtiskākie konkurences un tirdzniecības traucējumi, kas saistīti ar 
glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta pasākumiem? 

 
Cik lielā mērā un kādā veidā (piem., klientu, tirgus daļu zaudēšana, bezdarbs vai zaudētas 
paplašināšanās iespējas), Jūsuprāt, uzņēmumiem var kaitēt glābšanas un pārstrukturēšanas 
atbalsts, kas piešķirts konkurentam Jūsu vai citā dalībvalstī? Vai varat minēt (jaunākos) 
piemērus? 
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c)  Bankrotu/maksātnespēju reglamentējošo valsts tiesību aktu esība – piemērotība  
 

Bankrota/maksātnespējas tiesību akti un procedūras var ietekmēt pārstrukturēšanu, jo tie 
nosaka, kādas iespējas ir pieejamas grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Vai varat 
(kodolīgi) minēt galvenās Jūsu valsts bankrota/maksātnespējas tiesību aktu un procedūru 
raksturīgās iezīmes? Vai bankrota/maksātnespējas tiesību aktus varētu uzskatīt par 
alternatīvu glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta pasākumiem? Kas ir tie 
bankrota/maksātnespējas tiesību aktu galvenie elementi (ja tādi ir) Jūsu valstī, kas 
apgrūtina attiecīgo ražošanas līdzekļu (to nozīmīgu daļu) nepārtrauktu netraucētu 
nodrošināšanu? 
 
Vai pirms pārstrukturēšanas atbalsta piešķiršanas Jūsu valsts iestādes hipotētiski 
salīdzināja intervenci, izmantojot atbalstu, un alternatīvu scenāriju, kas neparedz atbalstu 
(kas, iespējams, nodrošina ekonomiskās darbības (daļēju) turpināšanu pēc 
bankrota/maksātnespējas procedūrām), noskaidrojot dažādo ietekmi uz nodarbinātību un 
darbību? Ja jā, kādi bija minētā salīdzinājuma rezultāti? 

 
Vai Jūsu valstī uzņēmumi saņem citu atbalstu, ja tie ir maksātnespējīgi, piem., 
maksājumus saskaņā ar Padomes Direktīvu 80/987/EEK2 par dalībvalstu normatīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā? 

 
Vai uzskatāt, ka būtu lietderīgi izveidot stiprāku saiti starp bankrota/maksātnespējas 
procedūrām un glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu, piem., nodrošinot glābšanas un 
pārstrukturēšanas atbalstu tikai saistībā ar formālām maksātnespējas procedūrām? 

 
 
B. Spēkā esošo pamatnostādņu īpašie noteikumi 
 
1.  Grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcija 
 

Kopiena nav definējusi, kas ir „grūtībās nonācis uzņēmums”. Tomēr spēkā esošo 
pamatnostādņu 9. līdz 12. punktā ir noteikti daži kritēriji. 
 Lūdzu, dalieties savā pieredzē attiecībā uz šo kritēriju piemērošanu. 
 Vai uzskatāt, ka minētie kritēriji ir pārāk plaši/pārāk ierobežojoši, arī ņemot vērā to, ka 

grūtībās nonākuši uzņēmumi nevar saņemt atbalstu saskaņā ar citiem instrumentiem, 
piemēram, de minimis, nostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un 
inovācijai vai riska kapitāla pamatnostādnēm? 

 Vai Jums ir kādi priekšlikumi par to, kā mainīt šos kritērijus, lai tie kļūtu 
efektīvāki/objektīvāki? 

 
 
2.  Uzņēmumu grupa 
 

Spēkā esošo pamatnostādņu 13. punktā ir noteikti konkrēti noteikumi uzņēmumiem, kas 
pieder lielākai uzņēmumu grupai vai kurus tā pārņem. 

                                                 
2  Padomes 1980. gada 20. oktobra direktīva par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā; OV L 283, 20.10.1980., 23. lpp., kurā 
grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra direktīvu, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 80/987/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja 
maksātnespējas gadījumā; OV L 270, 8.10.2002., 10. lpp.  
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 Vai minēto noteikumu piemērošana ir radījusi/rada kādas īpašas problēmas, arī ņemot 
vērā konkrētus noteikumus valsts tiesību aktos par to, kas ir uzņēmumu grupa, un par 
to, cik lielā mērā dažādas grupas daļas drīkst savstarpēji atbalstīt viena otru bankrota 
procedūrā?  

 Vai noteikums par to, ka parasti uzņēmums, ko pārņem liela uzņēmumu grupa, nav 
tiesīgs saņemt pārstrukturēšanas atbalstu, rada kādas īpašas problēmas saistībā ar 
valsts uzņēmumu privatizāciju? 

 
 
3.  Glābšanas atbalsts 
 

Lai noteiktu summu, kas vajadzīga, lai grūtībās nonācis uzņēmums turpinātu darbību, 
25. punkta d) apakšpunktā ir atsauce uz formulu, kas izklāstīta spēkā esošo pamatnostādņu 
pielikumā. Vai minētās formulas piemērošana ir radījusi/rada kādas problēmas? Vai varat 
ieteikt kādas izmaiņas? 
 
Spēkā esošo pamatnostādņu 26. punktā ir noteikts, ja dalībvalsts iesniedz 
pārstrukturēšanas plānu sešu mēnešu laikā kopš atļaujas saņemšanas datuma, aizņēmuma 
atmaksāšanas vai garantijas atcelšanas termiņu pagarina līdz brīdim, kad Komisija pieņem 
lēmumu par minēto plānu. Vai ir bijuši/iespējami gadījumi, kad uzņēmumam būtu bijis 
nepieciešams lielāks likviditātes atbalsts, lai tas varētu izdzīvot līdz brīdim, kad Komisija 
apstiprina plānu? 

 
 
4.  Dzīvotspējas atjaunošana 

 
Saskaņā ar spēkā esošo pamatnostādņu 35. punktu ar pārstrukturēšanas plānu ir jāatjauno 
uzņēmuma ilgtermiņa dzīvotspēja. Pamatnostādnēs nav noteikti precīzi finanšu rādītāji 
attiecībā uz ilgtermiņa dzīvotspējas nozīmi.  
 Vai, Jūsuprāt, pamatnostādnēs būtu jāiekļauj precīzas norādes?  
 Ja jā, kāda veida norādes varētu izmantot (t.i., kapitāla peļņa, peļņas norma 

salīdzinājumā ar normāli funkcionējošiem uzņēmumiem, kas darbojas tajā pašā 
nozarē)? 

 
 
5.  Kompensācijas pasākumi 

 
Spēkā esošo pamatnostādņu 38. punktā ir noteikts, ka ir jāveic kompensācijas pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka negatīvā ietekme uz tirdzniecības apstākļiem tiek samazināta līdz 
minimumam. 
 Kāda veida traucējumiem, Jūsuprāt, vajadzētu piemērot/vēlams nepiemērot 

kompensācijas pasākumus?  
 Kāda veida kompensācijas pasākumi (t.i., aktīvu nodalīšana, jaudas samazināšana, 

šķēršļu samazināšana iekļūšanai tirgū), Jūsuprāt, ir vispiemērotākie tādu problēmu 
risināšanai, kas saistītas ar konkurenci? Kā piemērot minētos pasākumus vidējiem 
uzņēmumiem? Kā tos piemērot monoprodukta uzņēmumiem (t.i., tiem uzņēmumiem, 
no kuriem nevar atdalīt meitas uzņēmumu nolūkā atbrīvoties no tā)?  

 Spēkā esošo pamatnostādņu 40. punktā ir paredzēts, ka kompensācijas pasākumiem ir 
jābūt proporcionāliem uzņēmuma lielumam un relatīvajai ietekmei attiecīgajā(-os) 
tirgū(-os) un ka tie jo īpaši jāīsteno tajā tirgū (vai tirgos), kur uzņēmumam pēc 
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pārstrukturēšanas būs nozīmīgs stāvoklis. Vai minētā noteikuma piemērošana ir 
radījusi/rada kādas problēmas, jo īpaši attiecībā uz jautājumu par to, kā definēt 
attiecīgo(-s) tirgu(-s)? 

 Vai, pamatojoties uz savu pieredzi, kompensācijas pasākumi ir kavējuši (vidējā 
termiņā vai ilgtermiņā) to attiecīgo uzņēmumu dzīvotspēju, kuriem tiek sniegts 
atbalsts? Cik lielā mērā kompensācijas pasākumi ir (pozitīvi vai negatīvi) ietekmējuši 
konkurences līmeni attiecīgajos tirgos? Piemēram, vai tie ir ietekmējuši patērētājus?  

 Kādas problēmas tika pamanītas, ierosinot/īstenojot kompensācijas pasākumus? Vai 
atsevišķos gadījumos kompensācijas pasākumi bija piemēroti konkurences problēmu 
risināšanai? Vai pēc kompensācijas pasākumu īstenošanas ir veikti jebkādi tirgus 
stāvokļa novērtējumi? 

 
 

6.  Pašu ieguldījums 
 
Atbalsta saņēmējiem ir jāveic nozīmīgs ieguldījums pārstrukturēšanas plānā, izmantojot 
savus pašu resursus. Pamatnostādņu 44. punktā pašu ieguldījumu līmenis ir noteikts 
atbilstoši saņēmēju uzņēmuma lielumam. 
 Vai, Jūsuprāt, 44. punktā noteiktie limiti ir atbilstoši? 
 Vai radās kādas problēmas, aprēķinot savu ieguldījumu atsevišķos gadījumos? 

 
 

7.  Pārstrukturēšanas plāni MVU 
 

Saskaņā ar spēkā esošo pamatnostādņu 59. punktu Komisijai nav jāapstiprina 
pārstrukturēšanas plāns MVU. Tomēr dalībvalstij šis plāns ir jāapstiprina un jāpaziņo 
Komisijai.  
 Kāda ir Jūsu pieredze saistībā ar šiem noteikumiem? Precizējiet, ar kāda veida 

problēmām saskārāties, novērtējot MVU pārstrukturēšanas plānus?  
 Kā Jūs veicāt šo novērtējumu, un kā to organizē valsts līmenī, t.i., kas ir apstiprinātāja 

iestāde? 
 Vai veicāt jebkādu MVU piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta ex-post novērtējumu?  

 
 

8.  Glābšanas atbalsta/pārstrukturēšanas atbalsta veids 
 
Spēkā esošo pamatnostādņu 25. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka glābšanas atbalstam 
parasti ir jābūt likviditātes atbalstam aizdevumu garantijas vai aizdevumu veidā. Attiecībā 
uz pārstrukturēšanas atbalstu nav šādu ierobežojumu saistībā ar atbalsta veidu.  
 Vai Jūs uzskatītu par lietderīgu ierobežot pārstrukturēšanas atbalsta veidu skaitu, 

paredzot tikai dažus konkrētus atbalsta veidus?  
 Ja jā, kādi atbalsta veidi būtu klasificējami kā pārstrukturēšanas atbalsts?  

 
 

9. Uzraudzība un gada ziņojumi 
 
Spēkā esošo pamatnostādņu 49. līdz 51. punktā un 86. punktā ir paredzēti īpaši noteikumi 
par gada ziņojumu sniegšanu. Šie noteikumi jo īpaši paredz a) regulāri sniegtus sīki 
izstrādātus ziņojumus par atsevišķiem gadījumiem, līdz pārstrukturēšanas plāna mērķus 
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var uzskatīt par sasniegtiem (ar vienkāršotiem noteikumiem MVU), un b) īpašas ziņošanas 
prasības pārstrukturēšanas shēmām. 
 Kāda ir Jūsu pieredze saistībā ar šo noteikumu ievērošanu? 
 Kādi, Jūsuprāt, ir alternatīvi (vismaz vienlīdz efektīvi) pasākumi, lai nodrošinātu 

atbilstību Komisijas lēmumiem par pārstrukturēšanas atbalstu? 
 
 

C. Dažādi 
 
Vai jums ir kādas citas piezīmes par glābšanas un pārstrukturēšanas pamatnostādņu 
piemērošanu vai ierosinājumi to izmaiņām attiecībā uz jautājumiem, kuri nav minēti 
iepriekšējos punktos? 


