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Τροπολογία 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
προήλθαν από την ανάγκη κάλυψης από τα 
κράτη της έλλειψης προσφοράς αγαθών 
και υπηρεσιών σε βασικούς τομείς, στους 
οποίους τα κράτη εξασφαλίζουν ουσιώδεις 
ποιοτικές παροχές που ειδάλλως δεν θα 
υπήρχαν· η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΥΓΟΣ εξηγείται λόγω των αναρίθμητων 
ελλείψεων της αγοράς στην παροχή 
αγαθών και κρατικών υπηρεσιών·

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
προήλθαν από την ανάγκη κάλυψης από τα 
κράτη της έλλειψης προσφοράς αγαθών 
και υπηρεσιών σε βασικούς τομείς, στους 
οποίους τα κράτη εξασφαλίζουν ουσιώδεις 
ποιοτικές παροχές που ειδάλλως δεν θα 
υπήρχαν·

Or. en

Τροπολογία 2
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
προήλθαν από την ανάγκη κάλυψης από τα 
κράτη της έλλειψης προσφοράς αγαθών 
και υπηρεσιών σε βασικούς τομείς, στους 
οποίους τα κράτη εξασφαλίζουν ουσιώδεις 
ποιοτικές παροχές που ειδάλλως δεν θα 
υπήρχαν· η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ΥΓΟΣ εξηγείται λόγω των αναρίθμητων 
ελλείψεων της αγοράς στην παροχή 
αγαθών και κρατικών υπηρεσιών·

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
προήλθαν από την ανάγκη κάλυψης από τα 
κράτη της έλλειψης προσφοράς αγαθών 
και υπηρεσιών σε βασικούς τομείς, στους 
οποίους τα κράτη εξασφαλίζουν ουσιώδεις 
ποιοτικές παροχές που ειδάλλως δεν θα 
υπήρχαν· παρατηρεί ότι οι ΥΓΟΣ πρέπει 
να ανταποκρίνονται στις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της καθολικής 
πρόσβασης, να είναι προσιτές και 
προσβάσιμες, αξιόπιστες και διαρκείς, 
ποιοτικές και αποτελεσματικές, να 
κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των 
χρηστών και να είναι οικονομικά και 
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κοινωνικά αποδοτικές· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι η περαιτέρω 
ανάπτυξη των ΥΓΟΣ εξηγείται λόγω των 
αναρίθμητων ελλείψεων της αγοράς στην 
παροχή αγαθών και κρατικών υπηρεσιών·
εκτιμά ότι τα κράτη μέλη και οι τοπικές 
αρχές δεν πρέπει να περιορίσουν τις 
αποστολές τους γενικού συμφέροντος 
αλλά αντίθετα να τις αναπτύξουν 
χρηματοδοτώντας τις κατά 
προτεραιότητα·

Or. lt

Τροπολογία 3
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
προήλθαν από την ανάγκη κάλυψης από 
τα κράτη της έλλειψης προσφοράς 
αγαθών και υπηρεσιών σε βασικούς 
τομείς, στους οποίους τα κράτη 
εξασφαλίζουν ουσιώδεις ποιοτικές 
παροχές που ειδάλλως δεν θα υπήρχαν· η 
περαιτέρω ανάπτυξη των ΥΓΟΣ εξηγείται 
λόγω των αναρίθμητων ελλείψεων της 
αγοράς στην παροχή αγαθών και κρατικών 
υπηρεσιών·

1. δέχεται με ενδιαφέρον την Ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για 
τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος 
(ΥΓΟΣ)· υπενθυμίζει τη θέση που 
κατέχουν οι ΥΓΟΣ μεταξύ των κοινών 
αξιών της Ένωσης και τον ρόλο τους 
στην προώθηση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής της Ένωσης· 
υπογραμμίζει σχετικά ότι είναι ουσιώδες 
να εξασφαλίζονται ποιοτικές παροχές· 
υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 
106, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, οι ΥΓΟΣ 
υπόκεινται στους κανόνες των Συνθηκών 
σ’ ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις 
κατά το μέτρο που η εφαρμογή των 
κανόνων αυτών δεν εμποδίζει νομικά ή 
πραγματικά την εκπλήρωση της 
ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει 
ανατεθεί·

Or. fr
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Τροπολογία 4
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προχωρήσει με μία νομοθετική 
πρωτοβουλία η οποία θα συμφιλιώνει την 
ειδική φύση των ΥΓΟΣ, η οποία 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 14 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και στο 
Πρωτόκολλο αριθ. 26 που επισυνάπτεται 
στη συμφωνία, με τους κανόνες 
ανταγωνισμού που προβλέπονται από τα 
άρθρα 106 και 107, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της απόφασης 
Altmark·

2. τονίζει ότι στο άρθρο 14 της Συνθήκης 
της Λισαβόνας και στο Πρωτόκολλο αριθ. 
26 που επισυνάπτεται στη συμφωνία 
αναγνωρίζεται η ειδική φύση των ΥΓΟΣ 
και αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών·

Or. de

Τροπολογία 5
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προχωρήσει με μία νομοθετική 
πρωτοβουλία η οποία θα συμφιλιώνει την 
ειδική φύση των ΥΓΟΣ, η οποία 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 14 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και στο 
Πρωτόκολλο αριθ. 26 που επισυνάπτεται 
στη συμφωνία, με τους κανόνες 
ανταγωνισμού που προβλέπονται από τα 
άρθρα 106 και 107, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της απόφασης 
Altmark·

2. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προτείνει το ταχύτερο δυνατό ένα 
ποιοτικό οριζόντιο νομοθετικό πλαίσιο το 
οποίο θα αποσκοπεί να αποσαφηνίσει τις 
σχέσεις μεταξύ των κανόνων της 
εσωτερικής αγοράς και της παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών και να εξασφαλίσει 
την εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας για τον ορισμό, την 
οργάνωση και τη χρηματοδότηση των 
δημόσιων υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι 
το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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δημιουργεί μία νέα νομική βάση για την 
εφαρμογή ενός τέτοιου οριζόντιου 
νομοθετικού πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία 6
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προχωρήσει με μία νομοθετική 
πρωτοβουλία η οποία θα συμφιλιώνει την 
ειδική φύση των ΥΓΟΣ, η οποία 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 14 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και στο 
Πρωτόκολλο αριθ. 26 που επισυνάπτεται 
στη συμφωνία, με τους κανόνες 
ανταγωνισμού που προβλέπονται από τα 
άρθρα 106 και 107, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της απόφασης 
Altmark·

2. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προχωρήσει με μία νομοθετική 
πρωτοβουλία η οποία θα συμφιλιώνει την 
ειδική φύση των ΥΓΟΣ, η οποία 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 14 της Συνθήκης 
της Λισαβόνας και στο Πρωτόκολλο αριθ. 
26 που επισυνάπτεται στη συμφωνία, 
ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προχωρήσει με μία νομοθετική 
πρωτοβουλία σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και το
Πρωτόκολλο αριθ. 26 που επισυνάπτεται 
στη συμφωνία, ώστε να καθοριστούν οι 
αρχές και οι προϋποθέσεις, ιδίως 
οικονομικές και δημοσιονομικές, που θα 
παρέχουν τη δυνατότητα στις δημόσιες 
υπηρεσίες να εκπληρώνουν τους 
ιδιαίτερους σκοπούς τους·

Or. fr

Τροπολογία 7
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. έχει την άποψη ότι οποιαδήποτε 
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μεταρρύθμιση των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στις Υπηρεσίες 
Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος 
(ΥΓΟΣ) πρέπει να αντικατοπτρίζει και να 
ευθυγραμμίζεται με τις νέες οικονομικές 
και κοινωνικές πραγματικότητες των 
κρατών μελών· εκτιμά ότι η εισαγωγή 
πρακτικότερων και ρεαλιστικότερων 
προσεγγίσεων των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα θα 
μπορούσε να συντελέσει στην αναχαίτιση 
της επανεμφάνισης, σε επίπεδο κρατών 
μελών, πρακτικών προστατευτισμού που 
μπορούν να απειλήσουν άμεσα την 
ολοκλήρωση της Ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 8
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα κριτήρια ενεργοποίησης 
των ΥΓΟΣ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την αποτελεσματικότητα των αγορών 
χωρίς να παραβλέπουν την 
αποτελεσματική προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
προστασίας των καταναλωτών·

3. εκτιμά ότι τα κριτήρια ενεργοποίησης 
των ΥΓΟΣ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την αποτελεσματικότητα των αγορών, τη 
συνέχεια του εφοδιασμού και την ισότητα 
πρόσβασης όλων σε προσιτές τιμές, χωρίς 
να παραβλέπουν την αποτελεσματική 
προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων 
και της προστασίας των καταναλωτών, του 
δημοκρατικού ελέγχου και της 
λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα κριτήρια ενεργοποίησης 
των ΥΓΟΣ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την αποτελεσματικότητα των αγορών 
χωρίς να παραβλέπουν την 
αποτελεσματική προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
προστασίας των καταναλωτών·

3.εκτιμά ότι τα κριτήρια ενεργοποίησης 
των ΥΓΟΣ πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
καθολικής πρόσβασης και των 
δικαιωμάτων των χρηστών και να 
λαμβάνουν υπόψη την 
αποτελεσματικότητα των αγορών χωρίς να 
παραβλέπουν την αποτελεσματική 
προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων 
και της προστασίας των καταναλωτών· 
επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να 
διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο 
ποιότητας, ασφάλειας και 
προσβασιμότητας των υπηρεσιών·

Or. lt

Τροπολογία 10
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα κριτήρια ενεργοποίησης 
των ΥΓΟΣ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την αποτελεσματικότητα των αγορών 
χωρίς να παραβλέπουν την 
αποτελεσματική προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
προστασίας των καταναλωτών·

3. εκτιμά ότι τα κριτήρια ενεργοποίησης 
των ΥΓΟΣ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την αποτελεσματική προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και της 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 11
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ουσιώδη την καταπολέμηση της 
νομικής αβεβαιότητας που αποτέλεσε 
αφετηρία προσφυγών στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδικασιών 
λόγω παραβάσεως που κίνησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω ενός σαφούς 
και αυστηρού ορισμού των ΥΓΟΣ και της 
διάκρισής τους από τις Υπηρεσίες Γενικού 
Μη Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΣ)·

4. θεωρεί ουσιώδη την καταπολέμηση της 
νομικής αβεβαιότητας μέσω της 
αποσαφήνισης των εννοιών της 
οικονομικής και της μη οικονομικής 
δραστηριότητας, του αντικτύπου στο 
εμπόριο και του λογικού κέρδους, καθώς 
και μέσω της πληρέστερης ενημέρωσης 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
και της κατάρτισής τους ώστε να είναι σε 
θέση να κατανοούν καλύτερα τους 
σχετικούς με τις κρατικές ενισχύσεις 
κανόνες·

Or. fr

Τροπολογία 12
Louis Grech, António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ουσιώδη την καταπολέμηση της 
νομικής αβεβαιότητας που αποτέλεσε 
αφετηρία προσφυγών στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδικασιών 
λόγω παραβάσεως που κίνησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω ενός σαφούς 
και αυστηρού ορισμού των ΥΓΟΣ και της 
διάκρισής τους από τις Υπηρεσίες Γενικού 
Μη Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΣ)·

4. θεωρεί ουσιώδη την καταπολέμηση της 
νομικής αβεβαιότητας που αποτέλεσε 
αφετηρία προσφυγών στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδικασιών 
λόγω παραβάσεως που κίνησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω ενός σαφούς 
και αυστηρού ορισμού των ΥΓΟΣ, ώστε οι 
αρμοδιότητες και η αποστολή των 
δημοσίων υπηρεσιών να ορίζονται 
καταλλήλως από σαφείς κανόνες και όχι 
από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου με βάση συγκεκριμένες 
υποθέσεις καθώς και μέσω της διάκρισής 
τους από τις Γενικές Υπηρεσίες Μη
Οικονομικού Χαρακτήρα (ΥΓΣ)·

Or. en
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Τροπολογία 13
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ουσιώδη την καταπολέμηση 
της νομικής αβεβαιότητας που αποτέλεσε 
αφετηρία προσφυγών στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαδικασιών 
λόγω παραβάσεως που κίνησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω ενός σαφούς 
και αυστηρού ορισμού των ΥΓΟΣ και της 
διάκρισής τους από τις Υπηρεσίες Γενικού 
Μη Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΣ)·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση της Επιτροπής να αποσαφηνίσει 
τους ορισμούς των δραστηριοτήτων μη 
οικονομικού χαρακτήρα και των 
δραστηριοτήτων οικονομικού χαρακτήρα 
των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, 
προκειμένου να αποφεύγονται προσφυγές 
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και διαδικασιών λόγω 
παραβάσεως που κίνησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή· προτείνει ο ορισμός αυτός να 
μην περιοριστεί σε απλή επανάληψη της 
νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
αλλά να προβλεφθεί, με βάση τα 
κατάλληλα κριτήρια, μία βοήθεια για τη 
διάκριση μεταξύ των διαφορετικών 
αυτών δραστηριοτήτων· 

Or. de

Τροπολογία 14
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκτιμά ότι πρέπει να εξαιρεθούν από 
την υποχρέωση κοινοποίησης όλες οι 
κοινωνικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν 
βασικές ανάγκες, συγκεκριμένα δε αυτές 
που έχουν σχέση με την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, τη βοήθεια στα 
παιδιά, την επαγγελματική κατάρτιση, 
την αγορά εργασίας, την κοινωνική στέγη 
και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων 
ατόμων·
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Τροπολογία 15
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκτιμά ότι οι σημερινές αρμοδιότητες 
της Επιτροπής, όσον αφορά την απόφαση 
κατά περίπτωση, πρέπει να υποστηρίζονται 
από σαφή και αντικειμενικά κριτήρια που 
να αξίζουν αποδοχής από τα κράτη μέλη, 
να εντάσσονται στην εσωτερική αγορά 
και να περιορίζουν τα περιθώρια 
δικαστικών διαδικασιών·

5. εκτιμά ότι οι σημερινές αρμοδιότητες 
της Επιτροπής, όσον αφορά την απόφαση 
κατά περίπτωση, πρέπει να υποστηρίζονται 
από σαφή και αντικειμενικά κριτήρια· 
εκτιμά ότι θα ήταν άστοχο να λαμβάνεται 
υπέρ το δέον υπόψη για την έγκριση των 
κρατικών ενισχύσεων υπέρ των ΥΓΟΣ το 
κριτήριο της αποτελεσματικότητας και 
ότι, εν πάση περιπτώσει, το κριτήριο 
αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
δείκτες που μπορούν να προσεγγίσουν 
καλύτερα τη συμβολή των δημόσιων 
υπηρεσιών στην ευημερία του συνόλου· 
υπενθυμίζει τον ουσιώδη ρόλο και την 
ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αργών στην 
παροχή, ανάθεση και οργάνωση των ΥΓΣ 
βάσει αρχών και προϋποθέσεων, ιδίως 
οικονομικών και δημοσιονομικών, που να 
τους επιτρέπουν να λειτουργούν και να 
εκπληρώνουν τον σκοπό τους κατά 
τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται όσο το 
δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες των 
πολιτών και των χρηστών, λαμβανομένης 
υπόψη αφενός της ποικιλομορφίας των 
ΥΓΣ αφετέρου των διαφορετικών 
αναγκών που μπορούν να υπάρχουν σε 
συνάρτηση με τις διαφορές της εκάστοτε 
γεωγραφικής, κοινωνική, και 
πολιτιστικής κατάστασης· υπενθυμίζει 
σχετικά την αρχή της επικουρικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία 16
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εφιστά την προσοχή στην 
ιδιαιτερότητα των δημόσιων συμβάσεων 
μικρής κλίμακας σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, που δεν επηρεάζουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, 
καθιστώντας δυνατή μία απλοποιημένη και 
διάφανη διαδικασία που διευκολύνει την 
καινοτομία και τη συμμετοχή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση της Επιτροπής να υιοθετήσει 
μία διαφοροποιημένη και αναλογική 
προσέγγιση που να επιτρέπει την 
απλοποίηση της εφαρμογής των κανόνων 
των σχετικών με τις κρατικές ενισχύσεις 
που χορηγούνται για δημόσιες υπηρεσίες 
οι οποίες παρέχονται από συλλόγους, 
ιδρύματα, οργανώσεις μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή κοινωνικές επιχειρήσεις ή 
είναι οργανωμένες σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο με μικρό αντίκτυπο στις 
συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών 
και εκτιμά ότι δεν πρέπει να γίνονται 
διακρίσεις βασιζόμενες στο μέγεθος των 
εμπλεκόμενων τοπικών οργανισμών·

Or. fr

Τροπολογία 17
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εφιστά την προσοχή στην ιδιαιτερότητα 
των δημόσιων συμβάσεων μικρής 
κλίμακας σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, που δεν επηρεάζουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, 
καθιστώντας δυνατή μία απλοποιημένη και 
διάφανη διαδικασία που διευκολύνει την 
καινοτομία και τη συμμετοχή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

6. εφιστά την προσοχή στην ιδιαιτερότητα 
των ΥΓΟΣ σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, που δεν επηρεάζουν τον 
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, 
καθιστώντας δυνατή μία απλοποιημένη και 
διάφανη διαδικασία που διευκολύνει την 
καινοτομία και τη συμμετοχή των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Or. de
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Τροπολογία 18
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή έχει την πρόθεση, 
κατά την εξέταση της νομιμότητας των 
κρατικών ενισχύσεων  στις μεγάλες 
εμπορικές επιχειρήσεις γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, να λαμβάνει 
υπόψη τη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας των φορέων 
παροχής υπηρεσιών. Τούτο όχι μόνον 
ενισχύει τον ανταγωνισμό αλλά, 
ταυτόχρονα, οδηγεί σε 
αποτελεσματικότερη χρήση των 
δημόσιων πόρων·

Or. de

Τροπολογία 19
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. εκτιμά ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, (ΚΥΓΣ), ιδιαίτερα 
αυτές που δεν έχουν καθόλου ή έχουν 
μικρό αντίκτυπο στις συναλλαγές μεταξύ 
κρατών μελών, πρέπει να υπόκεινται σε 
ειδικό καθεστώς, χαρακτηριζόμενο από 
ελαφρότερους κανόνες και υψηλότερα 
επίπεδα αντιστάθμισης·

Or. fr
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Τροπολογία 20
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. ως προς τούτο θεωρεί ότι ενδείκνυται 
η αύξηση των κατώτατων ορίων για τις 
ΥΓΟΣ προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να 
αντιμετωπίζονται με απλοποιημένη 
διαδικασία, μειώνοντας έτσι αισθητά το 
σημαντικό διοικητικό βάρος για τους 
φορείς παροχής των υπηρεσιών, χωρίς 
αρνητικά αποτελέσματα για την 
εσωτερική αγορά·

Or. de

Τροπολογία 21
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπενθυμίζει ότι οι κανόνες σχετικά με 
τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να τηρούν 
αυστηρά την αρχή της επικουρικότητας 
και να εξασφαλίζουν την ελευθερία 
επιλογής των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών για ό,τι αφορά τις μεθόδους 
οργάνωσης, χρηματοδότησης και 
άσκησης των δικαιοδοσιών της δημόσιας 
υπηρεσίας·

Or. fr
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Τροπολογία 22
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει και να απλοποιήσει τους 
κανόνες ανάθεσης· ζητεί η πρόσκληση 
υποβολής σχεδίου συνοδευόμενου από 
συμβόλαιο στόχων να αποτελεί πράξη 
ανάθεσης.

Or. fr

Τροπολογία 23
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επιμένει ως προς το ότι κάθε 
μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για 
τις κρατικές ενισχύσεις για τις ΥΓΟΣ 
πρέπει να εξασφαλίζει κατά 
προτεραιότητα ότι οι ΥΓΟΣ είναι υψηλής 
ποιότητας, οικονομικά προσιτές σε όλους, 
όπερ προϋποθέτει διατήρηση των 
κατάλληλων επιπέδων αντιστάθμισης για 
τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες 
με την παροχή αυτών των ΥΓΟΣ.

Or. fr


