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Τροπολογία 1
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
174 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ που 
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των 
επικρατειών με μόνιμα γεωγραφικά και 
δημογραφικά προβλήματα, όπως π.χ. τα 
νησιά, τα βουνά και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές,

Or. en

Τροπολογία 2
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ 
που υπογραμμίζει ότι η διαμόρφωση και 
η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων 
της Ένωσης καθώς και η υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς, λαμβάνουν υπόψη 
τους στόχους του άρθρου 174 και 
συμβάλλουν στην πραγματοποίησή τους,

Or. en

Τροπολογία 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της 
ΣΛΕΕ, τα οποία προβλέπουν την 
επιλεξιμότητα για παροχή κρατικών 
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα με 
στόχο την προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης ορισμένων μειονεκτικών 
περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της 
ΣΛΕΕ, τα οποία προβλέπουν την 
επιλεξιμότητα για παροχή κρατικών 
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για 
την προώθηση της οικονομικής 
αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το 
βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό 
ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή 
υποαπασχόληση, καθώς και των 
περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 
349, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαρθρωτική, οικονομική και κοινωνική 
τους κατάσταση,

Or. en

Τροπολογία 4
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ 
που λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη 
απόσταση, τον νησιωτικό χαρακτήρα, τη 
μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα, την οικονομική εξάρτηση όσον 
αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών και 
επιτρέπει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
να θεσπίζουν ειδικά μέτρα που 
αποσκοπούν ιδίως στον καθορισμό των 
προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών 
στις περιοχές αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών πολιτικών,

Or. en

Τροπολογία 5
Francesca Barracciu

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης 
Ιουλίου 2012 σχετικά με την εξέλιξη των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της 
EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές 
για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο1,
––––––––––––––––––––––––––––
Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0269.

Or. en

Τροπολογία 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής INT/653 της 26ης 
Μαρτίου 2013 με θέμα «Εσωτερική 
αγορά και περιφερειακές ενισχύσεις»,

Or. en

Τροπολογία 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση της 
Επιτροπής, C(2012) 7542 τελικό, στην 
υπόθεση SA 33243 Jornal de Madeira,

Or. en
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Τροπολογία 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το σημείο 57 των 
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 7/8 Φεβρουαρίου 2013 
για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
– Περιφερειακές Ενισχύσεις1,
––––––––––––––––––––––––––
1 EUCO 37/13 της 08.02.2013, σ. 22.

Or. en

Τροπολογία 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής του 1998 προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με την περιφερειακή πολιτική και 
την πολιτική ανταγωνισμού – για την 
ενίσχυση της συγκέντρωσης και της 
συνεκτικότητάς τους (COM(98)0673),

Or. en

Τροπολογία 10
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 24ης Μαρτίου 2011 για τις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-443/08 και 
T-455/08T, Mitteldeutsche Flughafen και 
Flughafen Leipzig/Halle κατά 
Επιτροπής,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητα στις 
μικρές επιχειρήσεις – Μια “Small
Business Act” για την Ευρώπη», 
(COM(2008)0394),

Or. en

Τροπολογία 12
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική βάση 
των νέων προτάσεων, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 109 της ΣΛΕΕ, προβλέπει μόνο 
τη διεξαγωγή διαβούλευσης με το 
Κοινοβούλιο και όχι την εφαρμογή της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική βάση 
των νέων προτάσεων, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 109 της ΣΛΕΕ, προβλέπει μόνο 
τη διεξαγωγή διαβούλευσης με το 
Κοινοβούλιο και όχι την εφαρμογή της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
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δεν έχει κανέναν λόγο στη θέσπιση 
κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 13
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνηθέστερες μορφές καθεστώτων 
κρατικής ενίσχυσης είναι οι επιδοτήσεις 
και οι επιχορηγήσεις, οι φορολογικές 
εκπτώσεις, οι απαλλαγές, τα κίνητρα, τα 
χαμηλότοκα δάνεια, οι εγγυήσεις, τα 
προτιμησιακά επιτόκια δανεισμού και η 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, που 
χορηγούνται από εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, καθώς και από 
ελεγχόμενες από το δημόσιο οντότητες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνηθέστερες μορφές καθεστώτων 
κρατικής ενίσχυσης είναι οι επιδοτήσεις 
και οι επιχορηγήσεις, οι φορολογικές 
εκπτώσεις, οι απαλλαγές, τα κίνητρα, τα 
χαμηλότοκα δάνεια, οι εγγυήσεις, τα 
προτιμησιακά επιτόκια δανεισμού και η 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, που 
χορηγούνται από εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, καθώς και από 
ελεγχόμενες από το δημόσιο οντότητες και 
μέσω ενός ολοένα και αυξανόμενου 
αριθμού κοινοπραξιών δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την Επιτροπή, σκοπός των 
κατευθυντήριων γραμμών της για τις 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
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είναι η προώθηση μιας ανταγωνιστικής 
και συνεκτικής ενιαίας αγοράς, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
ελαχιστοποίηση των στρεβλωτικών 
επιπτώσεων των ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 15
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν 
καλύτερα με τους στόχους που όρισε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισαβόνα τον 
Μάρτιο του 2000 και παράλληλα να
συμπληρώνουν τους στόχους άλλων 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της πολιτικής της 
συνοχής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις συμπληρώνουν τους στόχους 
άλλων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της 
πολιτικής της συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 16
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν 
καλύτερα με τους στόχους που όρισε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισαβόνα τον 
Μάρτιο του 2000 και παράλληλα να 
συμπληρώνουν τους στόχους άλλων 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της πολιτικής της 
συνοχής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε 
ισορροπία με τους στόχους άλλων 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της πολιτικής της 
συνοχής·
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Or. en

Τροπολογία 17
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη ενός 
μηχανισμού που θα διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή των κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ αποτελεί μια από τις 
γενικές προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο σχέδιο των κανονισμών που αφορούν 
την πολιτική της συνοχής της περιόδου 
2014-2020·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
οποιασδήποτε αναφοράς στη 
χρηματοδοτική ικανότητα των κρατών 
μελών ενδέχεται να στρεβλώσει ακόμα 
περισσότερο τους όρους ανταγωνισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
οποιασδήποτε αναφοράς στη 
χρηματοδοτική ικανότητα των κρατών 
μελών ενδέχεται να στρεβλώσει ακόμα 
περισσότερο τους όρους ανταγωνισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της 
πολιτικής της συνοχής όσο και των 
κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών 
ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των 
τοπικών και των περιφερειακών 
επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής 
και τοπικής ανάπτυξης, της βιομηχανικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τη συμβατότητα ή μη 
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της 
πολιτικής της συνοχής όσο και των 
κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών 
ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των 
τοπικών και των περιφερειακών 
επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής 
και τοπικής ανάπτυξης, της βιομηχανικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων
εργασίας· θεωρεί ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
συνιστούν καίριο μέσο για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κρίσης και την υποστήριξη των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή να διατηρήσει τα ανώτατα όρια 
του τρέχοντος καθεστώτος των κρατικών 
ενισχύσεων καθώς επίσης και το ποσοστό 
του πληθυσμού που καλύπτεται από τις εν 
λόγω ενισχύσεις προκειμένου να προαχθεί 
με καλύτερο τρόπο η αρμονική 
περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 21
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της 
πολιτικής της συνοχής όσο και των 
κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών 
ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των 
τοπικών και των περιφερειακών 
επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής 
και τοπικής ανάπτυξης, της βιομηχανικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία 
του για τη συμβατότητα ή μη των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις με την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων·

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της 
πολιτικής της συνοχής όσο και των 
κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών 
ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των 
τοπικών και των περιφερειακών 
επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής 
και τοπικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη 
μείωση των περιφερειακών 
ανισορροπιών, τονώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
ενθαρρύνοντας επίσης την ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας· εκφράζει, 
ωστόσο, την ανησυχία του για τη 
συμβατότητα ή μη των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις με την εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων· στο πλαίσιο αυτό, 
παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις θα συνάδει με τις 
προτεινόμενες αλλαγές στον γενικό 
κανονισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων 
και να αποτρέψει την άνιση μεταχείριση 
των περιοχών που ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία και αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
οικονομικές δυσκολίες·

Or. en

Τροπολογία 22
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της 1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της 
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πολιτικής της συνοχής όσο και των 
κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών 
ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των 
τοπικών και των περιφερειακών 
επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής
και τοπικής ανάπτυξης, της βιομηχανικής
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία 
του για τη συμβατότητα ή μη των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις με την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων·

πολιτικής της συνοχής όσο και των 
κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών 
ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των 
τοπικών και των περιφερειακών 
επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής 
και τοπικής ανάπτυξης, της έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία 
του για τη συμβατότητα ή μη των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις με την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της 
πολιτικής της συνοχής όσο και των 
κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών 
ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των 
τοπικών και των περιφερειακών 
επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, της περιφερειακής 
και τοπικής ανάπτυξης, της βιομηχανικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία 
του για τη συμβατότητα ή μη των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις με την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 
και επενδυτικών ταμείων·

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή τόσο της 
πολιτικής της συνοχής όσο και των 
κανόνων για τα καθεστώτα κρατικών 
ενισχύσεων με στόχο την ενίσχυση των 
τοπικών και των περιφερειακών 
επενδύσεων και των συμπράξεων 
δημόσιου-δημόσιου τομέα είναι καίριας 
σημασίας για την προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης, της βιομηχανικής ανάπτυξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· 
εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τη 
συμβατότητα ή μη των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις με την εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων·

Or. en
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Τροπολογία 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 
συστήσει επανειλημμένως την επίτευξη 
συνέπειας μεταξύ της περιφερειακής 
πολιτικής και της πολιτικής 
ανταγωνισμού, προσκαλώντας όλα τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να επιμερίζονται την ευθύνη αυτή, 
όταν σχεδιάζουν τα διάφορα μέσα 
προκειμένου να συγκλίνουν στον κοινό 
στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής της ΕΕ για μια ισχυρή 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 25
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών και ότι η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών επιτυγχάνοντας έτσι την 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη της 
ΕΕ, και ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού 
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 
πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους 
της συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ· στο 
πλαίσιο αυτό, επιμένει στην καθιέρωση 
πραγματικών συνεργειών μεταξύ των δύο 
πολιτικών προκειμένου να εξαλειφθούν 
όποιες προβληματικές αποκλίσεις και να 
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διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέπεια 
των δύο πολιτικών στο στάδιο της 
υλοποίησης· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 26
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών και ότι η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων 
και των πλέον μειονεκτικών περιοχών και 
ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει 
να αντικατοπτρίζει τους στόχους της 
συνοχής σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι 
ο εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά και μόνιμα 
μειονεκτήματα των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών και ότι η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής έχουν 
αναμφίβολα καίρια σημασία για τη 
βελτίωση της κατάστασης των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών και ότι η 
διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ και πρέπει να 
επιτρέψει στις περιοχές αυτές να 
πετύχουν το επίπεδο της οικονομικής και 
κοινωνικής ευμάρειας που πέτυχαν άλλες 
περιοχές της ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 28
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών και ότι η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών και ότι η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο αφενός και 
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να αποτρέπει την «κούρσα 
επιχορηγήσεων» μεταξύ των 
επιχειρήσεων αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία 29
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών και ότι η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης ιδίως των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών και ότι η 
διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 30
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των λιγότερο αναπτυγμένων
περιοχών και ότι η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 

2. επισημαίνει ότι οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι στόχοι 
της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
κατάστασης των περιοχών και ότι η 
διαδικασία εκσυγχρονισμού των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τους στόχους της συνοχής 
σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
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σε ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι ο 
εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

εκσυγχρονισμός των κανόνων 
ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται στην 
κατανόηση του αντίκτυπου των εν λόγω 
κανόνων σε υποεθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 31
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων σε επικράτειες που 
χαρακτηρίζονται από απομόνωση, πάρα 
πολύ υψηλό κόστος μεταφορών και 
περιορισμούς λόγω του μεγέθους της 
αγοράς τους είναι απίθανο να οδηγήσει σε 
στρέβλωση της αγοράς και ότι οι κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
προσαρμοστούν αναλόγως σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 32
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να 
καταστήσει τις αρχές, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, σαφέστερες, 
απλούστερες και ευκολότερες· θεωρεί ότι 
οι αρχές αυτές θα πρέπει όχι μόνο να 
συντονίζονται επαρκώς με άλλες πολιτικές 
της ΕΕ, αλλά και να είναι αρκετά σαφείς, 
προβλέψιμες και ευέλικτες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων 
κρατών μελών και των περιφερειών τους 

3. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να 
καταστήσει τις αρχές, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, σαφέστερες, 
απλούστερες και ευκολότερες· θεωρεί ότι 
οι αρχές αυτές θα πρέπει όχι μόνο να 
συντονίζονται επαρκώς με άλλες πολιτικές 
της ΕΕ, αλλά και να είναι αρκετά σαφείς, 
προβλέψιμες και ευέλικτες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων 
κρατών μελών και των περιφερειών τους 
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που πλήττονται από την κρίση και 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες· επαναλαμβάνει ότι 
αναγνωρίζει τη σημασία των κρατικών 
ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της 
κρίσης· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η πρόταση, όπως 
δημοσιεύθηκε για διαβούλευση, δεν είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένη και δεν θα είναι 
συμβατή με τον στόχο της απλούστευσης·

που πλήττονται από την κρίση και 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες· θεωρεί ότι, δεδομένης της 
τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν 
εξαιρετική σημασία στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση· για τον σκοπό 
αυτόν, επαναλαμβάνει τη σημασία των 
κρατικών ενισχύσεων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
πρόταση, όπως δημοσιεύθηκε για 
διαβούλευση, δεν είναι επαρκώς 
τεκμηριωμένη και δεν θα είναι συμβατή με 
τον στόχο της απλούστευσης· ζητεί από 
την Επιτροπή να διευκρινίσει στις 
μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για 
τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα ότι η ένταση των ενισχύσεων 
που καθορίζεται στις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές δεν ισχύει για τις 
δημόσιες επιδοτήσεις που χορηγούνται 
από τα κράτη μέλη, τα οποία 
χρησιμοποιούν πόρους του ΕΚΤ και του 
ΕΤΠΑ, και πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμβιβασιμότητας σύμφωνα με την 
απόφαση και το πλαίσιο για τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 33
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να 
καταστήσει τις αρχές, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, σαφέστερες, 
απλούστερες και ευκολότερες· θεωρεί ότι 
οι αρχές αυτές θα πρέπει όχι μόνο να 

3. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να 
καταστήσει τις αρχές, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, σαφέστερες, 
απλούστερες και ευκολότερες· θεωρεί ότι 
οι αρχές αυτές θα πρέπει όχι μόνο να 
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συντονίζονται επαρκώς με άλλες πολιτικές 
της ΕΕ, αλλά και να είναι αρκετά σαφείς, 
προβλέψιμες και ευέλικτες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων 
κρατών μελών και των περιφερειών τους 
που πλήττονται από την κρίση και 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες· επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει 
τη σημασία των κρατικών ενισχύσεων για 
την αντιμετώπιση της κρίσης· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
πρόταση, όπως δημοσιεύθηκε για 
διαβούλευση, δεν είναι επαρκώς
τεκμηριωμένη και δεν θα είναι συμβατή 
με τον στόχο της απλούστευσης·

συντονίζονται επαρκώς με άλλες πολιτικές 
της ΕΕ, αλλά και να είναι αρκετά σαφείς, 
προβλέψιμες και ευέλικτες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων 
κρατών μελών και των περιφερειών τους 
που πλήττονται από την κρίση και 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες· επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει 
τη σημασία των κρατικών ενισχύσεων για 
την αντιμετώπιση της κρίσης· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
πρόταση, όπως δημοσιεύθηκε για 
διαβούλευση, δεν συμπληρώνει επαρκώς
την πολιτική συνοχής σε σχέση κυρίως με 
τους κανόνες που αποτρέπουν τις 
μετεγκαταστάσεις και δεν θα είναι 
συμβατή με τον στόχο της απλούστευσης·

Or. en

Τροπολογία 34
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να 
καταστήσει τις αρχές, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, σαφέστερες, 
απλούστερες και ευκολότερες· θεωρεί ότι 
οι αρχές αυτές θα πρέπει όχι μόνο να 
συντονίζονται επαρκώς με άλλες πολιτικές 
της ΕΕ, αλλά και να είναι αρκετά σαφείς, 
προβλέψιμες και ευέλικτες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων 
κρατών μελών και των περιφερειών τους 
που πλήττονται από την κρίση και 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες· επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει 
τη σημασία των κρατικών ενισχύσεων για 
την αντιμετώπιση της κρίσης· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
πρόταση, όπως δημοσιεύθηκε για 

3. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να 
καταστήσει τις αρχές, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, σαφέστερες, 
απλούστερες και ευκολότερες· θεωρεί ότι 
οι αρχές αυτές θα πρέπει όχι μόνο να 
συντονίζονται επαρκώς με άλλες πολιτικές 
της ΕΕ, αλλά και να είναι αρκετά σαφείς, 
προβλέψιμες και ευέλικτες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ορισμένων 
κρατών μελών και των περιφερειών τους 
που πλήττονται από την κρίση και 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες· επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει 
τη σημασία των κρατικών ενισχύσεων για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι η πρόταση, όπως δημοσιεύθηκε για 
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διαβούλευση, δεν είναι επαρκώς 
τεκμηριωμένη και δεν θα είναι συμβατή με 
τον στόχο της απλούστευσης·

διαβούλευση, δεν είναι επαρκώς 
τεκμηριωμένη και δεν θα είναι συμβατή με 
τον στόχο της απλούστευσης·

Or. en

Τροπολογία 35
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. συνιστά το συνολικό ανώτατο όριο 
κάλυψης των περιοχών της κατηγορίας 
«α» και «γ» να ανέλθει στο 45% αντί του 
42% του πληθυσμού της ΕΕ των 27 για 
την περίοδο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 36
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβεβαιώσει στις μελλοντικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα ότι 
η ένταση των ενισχύσεων που 
καθορίζεται σε αυτές τις κατευθυντήριες 
γραμμές δεν ισχύει για τις δημόσιες 
επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα 
κράτη μέλη, τα οποία χρησιμοποιούν 
πόρους του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ και 
πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμβιβασιμότητας σύμφωνα με την 
απόφαση και το πλαίσιο για τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος·
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Τροπολογία 37
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. συνιστά τη χορήγηση 
συμπληρωματικής κάλυψης για τις 
συνοριακές περιφέρειες, ώστε στις 
γειτονικές συνοριακές περιφέρειες να μην 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο 
συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα, καθώς κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά την οικονομία μιας συνοριακής 
περιφέρειας·

Or. en

Τροπολογία 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της 
ΕΕ θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
στις μειονεκτικές περιοχές της ΕΕ οι 
απαραίτητες προσαρμογές των 
ισολογισμών στον ιδιωτικό τομέα και η 
οικονομική αβεβαιότητα υπονομεύουν τις 
επενδύσεις και την πρόσβαση στη 
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κόστος· χρηματοδότηση, αυξάνοντας με τον 
τρόπο αυτόν τις ανισότητες μεταξύ των 
περιφερειών· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει μέτρα ελέγχου για την 
αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών 
στρεβλώσεων που ενδέχεται να 
προκύψουν μεταξύ των κρατών μελών, 
όπως π.χ. χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς, οι οποίοι θα είναι ανάλογοι 
των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων κάθε 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 39
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της 
ΕΕ θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
στις μειονεκτικές περιοχές της ΕΕ οι 
απαραίτητες προσαρμογές των 
ισολογισμών στον ιδιωτικό τομέα και η 
οικονομική αβεβαιότητα υπονομεύουν τις 
επενδύσεις και την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, αυξάνοντας με τον 
τρόπο αυτόν τις διαφορές μεταξύ των 
περιφερειών·

Or. en
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Τροπολογία 40
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της 
ΕΕ θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 41
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη και, στο 
πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή της 
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θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατάσταση 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
μειονεκτήματά τους που δεν επιτρέπουν 
τη μείωση της έντασης των 
συμπληρωματικών ενισχύσεων υπέρ των 
συγκεκριμένων περιοχών, παρέχοντας 
ειδικότερα μια σαφή εγγύηση ότι οι 
επιχειρήσεις που δεν επιτελούν 
χρηματοπιστωτική δραστηριότητα δεν 
εξαιρούνται από τα καθεστώτα κρατικής 
ενίσχυσης, όταν εμπίπτουν στις εξής 
κατηγορίες της στατιστικής ταξινόμησης 
οικονομικών δραστηριοτήτων NACE
αναθεώρηση 2: επιχειρήσεις των οποίων 
η βασική δραστηριότητα εμπίπτει στον 
τομέα Κ «Χρηματοπιστωτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες» ή 
επιχειρήσεις που επιτελούν ενδοομιλικές 
δραστηριότητες και η βασική τους 
δραστηριότητα εμπίπτει στις κατηγορίες 
70.10 «Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων» ή 70.22 «Δραστηριότητες 
παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και 
άλλων συμβουλών διαχείρισης»· τονίζει 
ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της 
ΕΕ θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

Or. en

Τροπολογία 42
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί, αλλά να 
διατηρηθεί τουλάχιστον στο 45,5% και 
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ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 
θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

ότι το ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης 
των ενισχύσεων θα πρέπει να 
επανεξεταστεί λαμβανομένης υπόψη της 
πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής καθώς 
επίσης και της δημογραφικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· ζητεί από 
την Επιτροπή να μην επικεντρώνεται 
μόνο στις περιφέρειες που έχουν χαμηλή 
πληθυσμιακή πυκνότητα, αλλά και στις 
περιφέρειες των οποίων η πληθυσμιακή 
πυκνότητα μειώνεται συνεχώς, καθώς 
επίσης και στις περιφέρειες που 
εμφανίζουν υψηλή ανισορροπία μεταξύ 
του εργαζόμενου και του μη εργαζόμενου 
πληθυσμού λόγω της μετανάστευσης των 
νέων και καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια νέα κατηγορία 
επιλεξιμότητας αν κριθεί αναγκαίο· 
τονίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η 
οικονομία της ΕΕ θα μπορούσε να βρεθεί 
σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τρίτες 
χώρες που επωφελούνται από περισσότερο 
ευέλικτα συστήματα απασχόλησης ή 
χαμηλότερο κόστος·

Or. en

Τροπολογία 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
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θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

αναδιατυπώσει με σαφήνεια στις 
κατευθυντήριες γραμμές της τις αρχές 
της μη προοδευτικής μείωσης και του μη 
χρονικού περιορισμού για τις λειτουργικές 
ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λόγω των ειδικών τους 
μειονεκτημάτων· τονίζει ότι σε παγκόσμιο 
επίπεδο η οικονομία της ΕΕ θα μπορούσε 
να βρεθεί σε μειονεκτική θέση σε σχέση με 
τρίτες χώρες που επωφελούνται από
περισσότερο ευέλικτα συστήματα 
απασχόλησης ή χαμηλότερο κόστος, ιδίως 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
γειτνιάζουν με λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 44
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 
θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· επιμένει 
ότι η διαφορά της έντασης των 
ενισχύσεων μεταξύ όλων των κατηγοριών 
των περιφερειών και όλων των μεγεθών 
των εταιρειών πρέπει να περιοριστεί στο 
15% κατ’ ανώτατο όριο· τονίζει ότι σε 
παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ θα 
μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική θέση 
σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
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κόστος·

Or. en

Τροπολογία 45
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 
θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· επιμένει 
ότι η διαφορά της έντασης των 
ενισχύσεων μεταξύ όλων των κατηγοριών 
των περιφερειών και όλων των μεγεθών 
των εταιρειών πρέπει να περιοριστεί στο 
15% κατ’ ανώτατο όριο· τονίζει ότι σε 
παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ θα 
μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική θέση 
σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

Or. en

Τροπολογία 46
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
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θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 
θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη καθώς 
επίσης και των φυσικών, γεωγραφικών 
και δημογραφικών τους μειονεκτημάτων·
τονίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η 
οικονομία της ΕΕ θα μπορούσε να βρεθεί 
σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τρίτες 
χώρες που επωφελούνται από περισσότερο 
ευέλικτα συστήματα απασχόλησης ή 
χαμηλότερο κόστος·

Or. en

Τροπολογία 47
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 
θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 
θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που έχουν 
λιγότερο αυστηρά συστήματα 
απασχόλησης ή δομές χαμηλότερου 
κόστους·

Or. en

Τροπολογία 48
Joachim Zeller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 
θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος·

4. θεωρεί ότι η κατανομή ανά γεωγραφική 
ζώνη των νέων κατευθυντήριων γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2014-2020 δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί και ότι το 
ενδεχόμενο της μείωσης της έντασης των 
ενισχύσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί 
λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
που επικρατεί στα κράτη μέλη· τονίζει ότι 
σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομία της ΕΕ 
θα μπορούσε να βρεθεί σε μειονεκτική 
θέση σε σχέση με τρίτες χώρες που 
επωφελούνται από περισσότερο ευέλικτα 
συστήματα απασχόλησης ή χαμηλότερο 
κόστος· είναι επομένως της άποψης ότι η 
κατανομή ανά γεωγραφική ζώνη δεν 
πρέπει να πέσει κάτω από το 45,5% 
προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η 
οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
διαδικασίας εκσυγχρονισμού, οι κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
πρέπει να εναρμονιστούν με τη δυναμική 
και τους ρυθμούς της οικονομίας μετά 
την εποχή της κρίσης, οι οποίοι 
καθιστούν επιτακτική την αύξηση της 
ευελιξίας όταν καθορίζονται τα 
περιφερειακά μειονεκτήματα· θεωρεί ότι, 
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για τον σκοπό αυτόν, η επιλογή των 
μειονεκτικών περιοχών στο πλαίσιο της 
εξαίρεσης του άρθρου 107 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν πρέπει να 
εξαρτάται από μια απλή μαθηματική 
αφαίρεση του πληθυσμού του άρθρου 107 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ από 
το σύνολο του πληθυσμού κάλυψης που 
ενισχύεται από την ΕΕ, αλλά τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα 
παραμέτρων για τον καθορισμό των 
πραγματικών περιφερειακών 
μειονεκτημάτων· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή ότι, τηρώντας σε πλήρη 
εναρμόνιση με τους στόχους της 
Συνθήκης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα 
μειονεκτήματα που προκύπτουν, όχι μόνο 
από τη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, 
αλλά και από την οικονομική 
περιπλοκότητα των ορεινών και 
νησιωτικών περιοχών, από την εγγύτητα 
με τα σύνορα, καθώς επίσης και από τις 
φυσικές καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 50
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι, για να ληφθεί υπόψη η 
ειδική κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, όπως 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, η 
Επιτροπή πρέπει να παρέχει στις περιοχές 
αυτές τα ίδια τουλάχιστον επίπεδα 
ενισχύσεων με τα επίπεδα ενισχύσεων 
που λαμβάνουν βάσει του ισχύοντος 
καθεστώτος, δεδομένου ότι τα 
μειονεκτήματά τους είναι διαθρωτικής 
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και μόνιμης φύσεως· θεωρεί επομένως 
ότι η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων που 
ισχύει για τις περιφερειακές επενδύσεις 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει 
να παραμείνει αμετάβλητη· υπογραμμίζει 
ότι η μη σταδιακή μείωση και ο μη 
χρονικός περιορισμός για τις λειτουργικές 
ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές έχουν καίρια σημασία λόγω της 
μεγάλης τους απόστασης από την 
εσωτερική αγορά της ΕΕ, της εγγύτητάς 
τους με άλλες αγορές λιγότερο 
αναπτυγμένων χωρών και του μόνιμου 
χαρακτήρα των περιορισμών τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. συνιστά στην Επιτροπή, στα κριτήριά 
της για την κατανομή ανά ζώνη, να 
λαμβάνει υπόψη τα φυσικά, γεωγραφικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα ορισμένων 
περιφερειών, μεταξύ άλλων των 
αγροτικών, ορεινών και νησιωτικών 
περιοχών· επισημαίνει ότι οι 
προϋποθέσεις κατανομής ανά ζώνη δεν 
είναι πάντα κατάλληλες για όλες τις 
περιοχές όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος 
και την έκταση των ζωνών και ότι, 
ειδικότερα, οι εν λόγω περιοχές μπορεί 
συχνά να μην πληρούν τις πληθυσμιακές 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα κείμενα· 
ζητεί επομένως τη χαλάρωση των 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων είτε με τον 
καθορισμό πιο σχετικών ανώτατων ορίων 
πληθυσμού είτε με τη διαφορετική 
εφαρμογή των δύο αυτών κριτηρίων·

Or. en
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Τροπολογία 52
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. συνιστά στην Επιτροπή, στα κριτήριά 
της για την κατανομή ανά ζώνη, να 
λαμβάνει υπόψη τα φυσικά, γεωγραφικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα ορισμένων 
περιφερειών, μεταξύ άλλων των 
αγροτικών, ορεινών και νησιωτικών 
περιοχών· επισημαίνει ότι οι 
προϋποθέσεις κατανομής ανά ζώνη δεν 
είναι πάντα κατάλληλες για όλες τις 
περιοχές όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος 
και την έκταση των ζωνών και ότι, 
ειδικότερα, οι εν λόγω περιοχές μπορεί 
συχνά να μην πληρούν τις πληθυσμιακές 
προϋποθέσεις που ζητούνται· ζητεί 
επομένως τη χαλάρωση των 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων είτε με τον 
καθορισμό πιο κατάλληλων ανώτατων 
ορίων πληθυσμού είτε με μια πιο ευέλικτη 
εφαρμογή αυτών των δύο κριτηρίων

Or. en

Τροπολογία 53
Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις 
αντιπροσωπεύουν μια νόμιμη 
αποζημίωση έναντι του μειονεκτήματος 
του νησιωτικού χαρακτήρα και ότι η 
κατάσταση αυτή πρέπει να θεωρείται το 
μοναδικό κριτήριο για τους σκοπούς της 
εδαφικής κάλυψης των κρατικών 
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ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα 
2014-2020 ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στα νησιωτικά εδάφη να υπερβούν τα 
διαρθρωτικά τους μειονεκτήματα και να 
διασφαλίσουν τις συνθήκες για 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 54
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στην ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ και 
επαναλαμβάνει την ανάγκη υιοθέτησης 
μια πιο ευέλικτης και εξειδικευμένης 
προσέγγισης που θα λαμβάνει υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους· θεωρεί 
ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν 
λειτουργικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις 
και ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να 
λαμβάνουν τα ίδια επίπεδα ενίσχυσης με 
τα επίπεδα ενίσχυσης που χορηγούνταν 
ανέκαθεν· θεωρεί πως, όσον αφορά τις 
επενδυτικές ενισχύσεις, η πριμοδότηση 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών πρέπει 
να παραμείνει αμετάβλητη·

Or. en

Τροπολογία 55
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. αμφισβητεί τη σκοπιμότητα της νέας 
κατανομής ανά ζώνης των κρατικών 
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, η 
οποία βασίζεται στο ΑΕγχΠ και στο 
ποσοστό της ανεργίας· προτείνει 
ειδικότερα τα κριτήρια της κατανομής 
ανά ζώνη να λαμβάνουν υπόψη τα 
φυσικά, γεωγραφικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα ορισμένων περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 56
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. υποστηρίζει ότι, πέραν του ΑΕγχΠ, θα 
πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και 
τα ποσοστά της ανεργίας ως νέο κριτήριο 
για την επιλεξιμότητα των περιφερειών 
που καλύπτονται από τις κρατικές 
ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 57
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
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είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές 
με εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας, όπως και για 
τις περιφέρειες που έχουν πληγεί σε 
μεγάλο βαθμό από την κρίση για τις 
οποίες η κρατική χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και των 
κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού 
χαρακτήρα μπορεί να αποτελεί τη
μοναδική πηγή επενδύσεων, το οποίο θα 
τους παράσχει τη δυνατότητα να 
προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 58
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 

5. επιμένει ότι οι νέες κατευθυντήριες 
γραμμές των κρατικών ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα δεν πρέπει να 
έχουν τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος κινδυνεύουν να μην πληρούν 
τα κριτήρια κατανομής ανά ζώνη των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα κατά 
την προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι οι εν 
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μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

λόγω περιφέρειες θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για ένα ειδικό καθεστώς 
«διχτυού ασφαλείας» παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να ανταποκριθούν στη νέα 
κατάσταση· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί 
εξαιρετικά σημαντικό όλες οι περιφέρειες 
που θεωρούνταν περιφέρειες «α» την 
περίοδο 2007-2013 να αντιμετωπίζονται 
ως προκαθορισμένες περιφέρειες «γ» την 
περίοδο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 59
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι περιφέρειες που 
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εντάχθηκαν στο καθεστώς στατιστικού 
αντικτύπου την περίοδο 2007-2013 θα 
είναι επιλέξιμες ως περιοχές «γ» ή, 
διαφορετικά, να διασφαλίσει ότι οι 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα θα συνεχίσουν 
να συμβάλλουν στη διαδικασία της 
οικονομικής ανάπτυξης, ανάκαμψης και 
μεγέθυνσης που είναι σε εξέλιξη στις 
περιφέρειες σύμφωνα με τη θέση της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
όπως αναφέρεται στην εντολή 
διαπραγμάτευσης·

Or. en

Τροπολογία 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση· θεωρεί επομένως ότι η νέα 
κατηγορία για τις περιφέρειες μετάβασης 
στην πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αποτυπωθεί πλήρως στις κατευθυντήριες 
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γραμμές των κρατικών ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο προκειμένου να υπάρξει 
μια πιο συνεπής προσέγγιση μεταξύ των 
κανόνων συνοχής και ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 61
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση· υποστηρίζει, στην κατηγορία 
των εξόχως απόκεντρων, 
αραιοκατοικημένων περιοχών και 
νησιών, τον καθορισμό του αραιού 
πληθυσμού στο επίπεδο NUTS 2, 
σύμφωνα με την ειδική χρηματοδότηση 
της πολιτικής της συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες, όπως και για τις 
περιφέρειες που έχουν πληγεί σε μεγάλο 
βαθμό από την κρίση για τις οποίες η 
κρατική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 
πολιτικής της συνοχής και των κρατικών 
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα 
μπορεί να αποτελεί τη μοναδική πηγή 
επενδύσεων, θα πρέπει να ισχύσει ειδικό 
καθεστώς ασφαλείας, το οποίο θα τους 
παράσχει τη δυνατότητα να 
προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 63
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση· επιπλέον, στο πλαίσιο της 
ανταγωνιστικότητας για τον ΕΟΧ, ο 
αντίκτυπος αυτός υπονομεύει τις 
πιθανότητες προσέλκυσης επενδύσεων 
στον ΕΟΧ·

Or. en

Τροπολογία 64
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
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είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο με αποτέλεσμα να 
αποκλειστούν ξαφνικά από το σύστημα 
της κατανομής ανά ζώνη· πιστεύει ότι για 
τις εν λόγω περιφέρειες θα πρέπει να 
ισχύσει ειδικό καθεστώς ασφαλείας 
παρεμφερές με εκείνο που ισχύει για τις 
περιφέρειες μετάβασης βάσει της 
πολιτικής της συνοχής, το οποίο θα τους 
παράσχει τη δυνατότητα να 
προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 



AM\934687EL.doc 43/90 PE510.599v01-00

EL

δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση και να έχουν βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 66
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση·

5. τονίζει τον περιοριστικό αντίκτυπο των 
νέων κανόνων στις επενδύσεις και στην 
ανάπτυξη των περιφερειών, καθώς 
μεταφέρονται από την κατηγορία των 
λιγότερο αναπτυγμένων σε αυτή των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 
γνωρίζει ότι ορισμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες για χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων βάσει του τρέχοντος 
συστήματος δεν θα πληρούν τα κριτήρια 
κατανομής ανά ζώνη των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα κατά την 
προσεχή περίοδο· πιστεύει ότι για τις εν 
λόγω περιφέρειες θα πρέπει να ισχύσει 
ειδικό καθεστώς ασφαλείας παρεμφερές με 
εκείνο που ισχύει για τις περιφέρειες 
μετάβασης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής, το οποίο θα τους παράσχει τη 
δυνατότητα να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση· υπογραμμίζει την ανάγκη 
παράτασης της μεταβατικής περιόδου για 
τις εν λόγω περιφέρειες μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 67
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δυνατότητα αύξησης της 
μέγιστης έντασης των ενισχύσεων στις 
πρώην περιοχές «α», 
συμπεριλαμβανομένων των «περιφερειών 
στατιστικού αντικτύπου 2007-2013», 
μέχρι και κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για 
το σύνολο της περιόδου 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 68
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί την εναρμόνιση της κατανομής 
ανά γεωγραφική ζώνη με τις νέες 
προτάσεις της Επιτροπής για την 
πολιτική συνοχής και, ιδίως, τη 
δημιουργία μιας νέας κατηγορίας 
περιφερειών μετάβασης των οποίων το 
ΑΕγχΠ κυμαίνεται από το 75% έως το 
90% του μέσου όρου της ΕΕ, και 
προτείνει ένα απλοποιημένο σύστημα στο 
οποίο όλες οι περιφέρειες μετάβασης θα 
θεωρούνται προκαθορισμένες περιοχές 
που καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
κατάσταση των συνοριακών περιφερειών 
στις οποίες χορηγούνται πολύ 
διαφοροποιημένα ποσοστά ενισχύσεων 
και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που 
ενδέχεται να προκαλέσουν οι εν λόγω 
διαφορές· επικροτεί τη φιλοδοξία της 
Επιτροπής να περιορίσει τις 
στρεβλωτικές επιπτώσεις των κρατικών 
ενισχύσεων για τον ανταγωνισμό· τονίζει 
τον επιζήμιο οικονομικό αντίκτυπο που 
μπορεί να έχουν τα διαφοροποιημένα 
ποσοστά ενισχύσεων μεταξύ των 
περιφερειών της λιγότερο αναπτυγμένης 
και της περισσότερο αναπτυγμένης 
κατηγορίας· υπογραμμίζει επομένως την 
ανάγκη περιορισμού της διαφοράς μεταξύ 
της λιγότερο αναπτυγμένης και της 
περισσότερο αναπτυγμένης κατηγορίας 
στο 10%·

Or. en

Τροπολογία 70
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι στις περιφέρειες που 
συνορεύουν με περιοχές «α» άλλης χώρας 
θα παρέχονται επαρκή μέσα, προκειμένου 
να αποφεύγονται απαράδεκτες και 
ενδεχομένως επιζήμιες διαφορές στην 
πιθανή ένταση των ενισχύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 71
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει 
τη δυνατότητα αύξησης της μέγιστης 
επιτρεπόμενης έντασης των ενισχύσεων 
στις περιοχές «γ» που συνορεύουν με μια 
περιοχή «α», έτσι ώστε η διαφορά της 
έντασης των ενισχύσεων να μην 
υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, 
προκειμένου να αποφεύγονται 
απαράδεκτες διαφορές στην ένταση των 
ενισχύσεων τόσο στο εσωτερικό της ίδιας 
χώρας όσο και σε γειτονικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 72
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει 
αντιστοίχως στις περιοχές «γ», στις 
οποίες συγκαταλέγονται και οι 
περιφέρειες του στατιστικού αντικτύπου, 
μέγιστη ένταση ενισχύσεων 35 
τουλάχιστον ποσοστιαίων μονάδων για 
τις μικρές επιχειρήσεις, 25 ποσοστιαίων 
μονάδων για τις μεσαίες και 15 
τουλάχιστον ποσοστιαίων μονάδων για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 73
Erminia Mazzoni
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 
στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 
ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών 
το 2016·

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 
στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 
ενισχύσεων· είναι της άποψης ότι η 
χρήση των στοιχείων αυτών σε μια 
περίοδο ραγδαίας και δραματικής 
οικονομικής αναταραχής ενδέχεται να 
είναι άτοπη, καθώς δεν είναι ακόμα 
δυνατόν να μετρηθεί με ακρίβεια ο 
εδαφικός αντίκτυπος της εν λόγω 
αναταραχής· ζητεί από την Επιτροπή να 
ενεργήσει με βάση τα πιο πρόσφατα και 
ειδικά στοιχεία που διατίθενται σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 
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στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 
ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών το 
2016·

στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 
ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών το 
2016· παράλληλα, καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο ανακοίνωσης 
ειδικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο των 
περιφερειακών παρεκκλίσεων και εκτός 
των χαρτών των περιφερειακών 
ενισχύσεων, ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τόσο τις αντιξοότητες 
της κρίσης που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού 2014-2020 όσο και τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 
φυσικών καταστροφών στην πραγματική 
οικονομία, οι οποίες ενδέχεται να 
παραμείνουν αόρατες στη στατιστική 
βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για 
την εκ των προτέρων χαρτογράφηση των 
ενισχυόμενων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 75
Kerstin Westphal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 
στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 
στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 
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ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών το 
2016·

ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών το 
2016· ζητεί από την Επιτροπή να βρει 
λύσεις ώστε να αποφεύγονται 
απαράδεκτες διαφορές όσον αφορά την 
ένταση των ενισχύσεων σε συνοριακές 
περιφέρειες, όπου περιοχές «α» ενός 
κράτους μέλους συνορεύουν με περιοχές 
«γ» ενός γειτονικού κράτους μέλους, 
χορηγώντας για παράδειγμα μια 
πρόσθετη ειδική χρηματοδότηση για τις 
εκάστοτε περιοχές «γ»·

Or. en

Τροπολογία 76
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 
στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 
ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών το 
2016·

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 
στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 
ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών το
2016· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρατείνει την ισχύ του τρέχοντος 
περιφερειακού χάρτη σε περίπτωση που 
δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη έγκριση 
του νέου χάρτη, προκειμένου να μην 
υπάρξει κενό·

Or. en
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Τροπολογία 77
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι η δυσμενής οικονομική 
κατάσταση δεν απεικονίζεται ακόμα στα 
στοιχεία της περιόδου 2008-2010, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να τα χρησιμοποιήσει ως 
βάση για την επιλεξιμότητα των κρατικών 
ενισχύσεων· επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να διενεργήσει ενδιάμεση 
αξιολόγηση των περιφερειακών χαρτών το 
2016·

6. επισημαίνει τον ρόλο των κρατικών 
ενισχύσεων για τις οικονομίες που έχουν 
πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και 
για τις οποίες η κρατική χρηματοδότηση 
βάσει της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική πηγή επενδύσεων· 
επισημαίνει ότι, παρόλο που η δυσμενής 
οικονομική κατάσταση δεν απεικονίζεται 
ακόμα στα στοιχεία της περιόδου 2008-
2009, προκειμένου να διατηρηθεί η 
συνέπεια μεταξύ των κατευθυντηρίων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα και της 
πολιτικής της συνοχής για τη νέα χρονική 
ισχύ του προγράμματος, αυτή είναι η 
περίοδος που θα χρησιμοποιήσει ως βάση
η Επιτροπή για την επιλεξιμότητα των 
κρατικών ενισχύσεων· επικροτεί την 
πρόθεση της Επιτροπής να διενεργήσει 
ενδιάμεση αξιολόγηση των περιφερειακών 
χαρτών το 2016·

Or. en

Τροπολογία 78
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η «απομόνωση» (δηλ. 
η χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα) είναι 
το μοναδικό γεωγραφικό μειονέκτημα 
που έχει σημασία για την παρέκκλιση 
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βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι 
γεωγραφικά μειονεκτήματα όπως ο 
νησιωτικός χαρακτήρας, η εγγύτητα με 
τα σύνορα και οι φυσικές καταστροφές 
πρέπει να έχουν επίσης σημασία·

Or. en

Τροπολογία 79
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή οι 
προβληματισμοί των αρχηγών 
κυβερνήσεων που αποτυπώθηκαν στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 
2013 για το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο και οδήγησαν στην υπόσχεση για 
«ειδική χρηματοδότηση» κάποιων 
περιφερειών να αποτυπωθούν και στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι η «απομόνωση» (δηλ. 
η χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα) είναι 
το μοναδικό γεωγραφικό μειονέκτημα 
που έχει σημασία για την παρέκκλιση 
βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 
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στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι 
γεωγραφικά μειονεκτήματα όπως ο 
νησιωτικός χαρακτήρας, η εγγύτητα με 
τα σύνορα και οι φυσικές καταστροφές 
πρέπει επίσης να έχουν σημασία·

Or. en

Τροπολογία 81
Francesca Barracciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
όλες τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS
2 που αποτελούνται από μόνο ένα νησί ή 
από πολλά νησιά στον κατάλογο των 
προκαθορισμένων περιοχών «γ» που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου που ανέθεσε στην Επιτροπή 
να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη να 
ανταποκριθούν στην ιδιαίτερη 
κατάσταση των περιοχών που 
συνορεύουν με περιφέρειες σύγκλισης· 
υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 
περιφέρειες που έχουν κοινά σύνορα με 
περιφέρειες άλλων κρατών μελών είναι 
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περισσότερο εκτεθειμένες στις 
οικονομικές εξελίξεις που επιφέρει η 
ένταξη νέων κρατών μελών· τονίζει 
επομένως τη σημασία μιας 
ισορροπημένης προσέγγισης όσον αφορά 
τη χρηματοδότηση των λεγόμενων 
περιοχών «α» και «γ» προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι ανισότητες στην 
ένταση των ενισχύσεων μεταξύ των 
περιφερειών διαφορετικών κρατών μελών 
που έχουν κοινά σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 83
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε η ιδιαίτερη κατάσταση των 
περιφερειών που συνορεύουν με λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες να 
αντιμετωπίζεται με προσοχή προκειμένου 
να αποφευχθεί η δημιουργία 
απομονωμένων περιφερειών χωρίς καμία 
σχεδόν κρατική ενίσχυση οι οποίες 
συνορεύουν με δύο περιφέρειες «α»·

Or. en

Τροπολογία 84
Francesca Barracciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή να 
εξουσιοδοτήσει όλες τις περιφέρειες του 
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επιπέδου NUTS 2 που αποτελούνται από 
μόνο ένα νησί ή από πολλά νησιά να 
χορηγούν λειτουργικές ενισχύσεις για να 
καλύπτουν το πρόσθετο κόστος των 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αποτρέψει την εμφάνιση απαράδεκτων 
διαφορών όσον αφορά την ένταση των 
ενισχύσεων στα εθνικά σύνορα, 
παρέχοντας στα κράτη μέλη με 
περιφέρειες που συνορεύουν με περιοχές 
«α» άλλου κράτους μέλους μια ειδική 
χρηματοδότηση κάλυψης «γ»· είναι της 
άποψης ότι πρέπει να διατεθεί ειδική 
χρηματοδότηση στις περιφέρειες NUTS 3 
ή σε τμήματά τους που συνορεύουν με 
κάποια περιοχή «α» ενός άλλου κράτους 
μέλους και δεν είναι προκαθορισμένες 
περιοχές «γ»· θεωρεί ότι η εν λόγω 
χρηματοδότηση, κατά παρέκκλιση από το 
συνολικό ανώτατο όριο κάλυψης, πρέπει 
να διατίθεται στα κράτη μέλη πέραν της 
χρηματοδότησης των προκαθορισμένων 
και μη προκαθορισμένων περιοχών «γ»·

Or. en

Τροπολογία 86
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης 
των οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία·

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας 

Or. en

Τροπολογία 87
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία·

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία· υποστηρίζει 
τη συμπερίληψη μιας νέας κατηγορίας 
στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία (ΓΚΑΚ) για τα καθεστώτα 
ενίσχυσης υπέρ των εξόχως απόκεντρων 
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περιοχών της ΕΕ που θα λαμβάνει 
δεόντως υπόψη το καθεστώς κρατικών 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 107 
παράγραφος 3 στοιχείο α) και θα θέσει, 
κατά συνέπεια, σε πλήρη ισχύ το άρθρο 
349 της ΣΛΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία·

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία με τη 
συμπερίληψη, συγκεκριμένα, μιας νέας 
κατηγορίας στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία για τα 
καθεστώτα ενίσχυσης υπέρ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 89
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία·

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία με τη 
συμπερίληψη, παραδείγματος χάρη, μιας 
νέας κατηγορίας στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία για τα 
καθεστώτα ενίσχυσης υπέρ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 90
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων και της 
διεύρυνσης των οριζόντιων κατηγοριών 
στον εξουσιοδοτικό κανονισμό και του 
πεδίου εφαρμογής των κανόνων 
απαλλαγής κατά κατηγορία στον γενικό 
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία·
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απαλλαγής κατά κατηγορία·

Or. en

Τροπολογία 91
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης 
σε μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία·

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της 
συγκέντρωσης των ενισχύσεων όπου 
υπάρχει πραγματική ανάγκη, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία·

Or. en

Τροπολογία 92
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης 
σε μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της 
αναγνώρισης του ρόλου των μεγάλης 
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απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία·

κλίμακας ενισχύσεων, της απλούστευσης 
των κανόνων, της αύξησης του ανώτατου 
ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
και της διεύρυνσης των οριζόντιων 
κατηγοριών στον εξουσιοδοτικό 
κανονισμό και του πεδίου εφαρμογής των 
κανόνων απαλλαγής κατά κατηγορία στον 
γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία·

Or. en

Τροπολογία 93
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας και της διεύρυνσης των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και του πεδίου 
εφαρμογής των κανόνων απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία·

7. πιστεύει ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
θα μπορούσε να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερα μέσω της εστίασης σε 
μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις, της 
απλούστευσης των κανόνων, της αύξησης 
του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας στα 500.000 ευρώ και 
της διεύρυνσης των οριζόντιων 
κατηγοριών στον εξουσιοδοτικό 
κανονισμό και του πεδίου εφαρμογής των 
κανόνων απαλλαγής κατά κατηγορία στον 
γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία·

Or. en

Τροπολογία 94
Giommaria Uggias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι η αύξηση του κατώτατου 
ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
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όσον αφορά κυρίως τους τομείς της 
γεωργίας, των μεταφορών και της αλιείας 
μπορεί να βοηθήσει τα νησιωτικά εδάφη 
να καταστούν εξίσου ανταγωνιστικά με 
τα ηπειρωτικά εδάφη, έτσι ώστε να 
μειωθεί το χάσμα μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων ανάπτυξης που παρουσιάζουν 
οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και να 
διασφαλιστεί η πραγματική τους 
ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 95
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. Όσον αφορά την έναρξη ισχύος, οι 
νέες κατευθυντήριες γραμμές θα έπρεπε 
να έχουν εγκριθεί μέχρι τις αρχές 
Απριλίου 2013 το αργότερο προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να εκπονήσουν τους χάρτες τους για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις, να τους 
υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή 
και να σχεδιάσουν τα νέα καθεστώτα 
ενισχύσεων που θα ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014· θεωρεί ότι, δεδομένου 
πως είναι προφανές ότι η έγκριση των 
νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα δεν 
θα πραγματοποιηθεί πριν από το 
προσεχές καλοκαίρι και ότι ο νέος 
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία 
αναμένεται τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 
2013, είναι αναγκαία η παράταση των 
υφιστάμενων κανόνων για τουλάχιστον 6 
μήνες·

Or. en
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Τροπολογία 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτομερή κριτήρια όσον αφορά 
τον διαχωρισμό μεταξύ σημαντικών και 
λιγότερο σημαντικών περιπτώσεων 
κρατικών ενισχύσεων·

8. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτομερή κριτήρια όσον αφορά 
τον διαχωρισμό μεταξύ σημαντικών και 
λιγότερο σημαντικών περιπτώσεων 
κρατικών ενισχύσεων και να 
αποσαφηνίσει τον ορισμό της για τις 
κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, αφού η 
πλειονότητα των ενισχύσεων ή των 
καθεστώτων των ενισχύσεων δεν 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και δεν 
επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των 
κρατών μελών, όπως διευκρινίζεται σε 
πολλές αποφάσεις της Επιτροπής που 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές (απόφαση 
C(2012)7442 τελικό)·

Or. en

Τροπολογία 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτομερή κριτήρια όσον αφορά 
τον διαχωρισμό μεταξύ σημαντικών και 
λιγότερο σημαντικών περιπτώσεων 
κρατικών ενισχύσεων·

8. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να 
παράσχει άμεσα σαφή καθοδήγηση ώστε 
να αξιολογηθεί τι είναι κρατική ενίσχυση 
βάσει του ορισμού του άρθρου 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και τι δεν είναι, 
καθώς επίσης και λεπτομερή κριτήρια 
όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ 
σημαντικών και λιγότερο σημαντικών 
περιπτώσεων κρατικών ενισχύσεων όπως 
ανακοινώθηκε στον οδικό χάρτη του 
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εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η εφαρμογή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
για έργα υποδομών που αξιοποιούνται για 
οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως μετά 
την έκδοση της προαναφερθείσας 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
Mitteldeutsche Flughafen και Flughafen
Leipzig/Halle κατά Επιτροπής, ενδέχεται 
να δημιουργήσει μεγαλύτερο διοικητικό 
φόρτο για τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές ή/και τις δημόσιες οντότητες που 
τελούν υπό τον έλεγχό τους· τονίζει ότι η 
υλοποίηση των εν λόγω έργων μπορεί να 
τεθεί σε κίνδυνο λόγω των απαιτητικών 
κανόνων οικονομικής διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
αποδέσμευσης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής και της πρακτικής της υποβολής 
καταγγελιών στο πλαίσιο της διαδικασίας 
για τις κρατικές ενισχύσεις·

9. θεωρεί ότι η εφαρμογή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής 
για έργα υποδομών που αξιοποιούνται για 
οικονομικές δραστηριότητες ενδέχεται να 
δημιουργήσει μεγάλο διοικητικό φόρτο για 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή/και 
τις δημόσιες οντότητες που τελούν υπό τον 
έλεγχό τους·

Or. en

Τροπολογία 99
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της πολιτικής της 
συνοχής για έργα υποδομών που 
αξιοποιούνται για οικονομικές 
δραστηριότητες, ιδίως μετά την έκδοση 
της προαναφερθείσας απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
Mitteldeutsche Flughafen και Flughafen
Leipzig/Halle κατά Επιτροπής, ενδέχεται 
να δημιουργήσει μεγαλύτερο διοικητικό 
φόρτο για τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές ή/και τις δημόσιες οντότητες που 
τελούν υπό τον έλεγχό τους· τονίζει ότι η 
υλοποίηση των εν λόγω έργων μπορεί να 
τεθεί σε κίνδυνο λόγω των απαιτητικών 
κανόνων οικονομικής διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
αποδέσμευσης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής και της πρακτικής της υποβολής 
καταγγελιών στο πλαίσιο της διαδικασίας 
για τις κρατικές ενισχύσεις·

9. θεωρεί ότι όσον αφορά την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
Mitteldeutsche Flughafen και Flughafen
Leipzig/Halle κατά Επιτροπής, είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων 
της πολιτικής της συνοχής για έργα 
υποδομών που χρησιμοποιούνται για 
οικονομικές δραστηριότητες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές ή/και οι
δημόσιες οντότητες που τελούν υπό τον 
έλεγχό τους δεν αντιμετωπίζουν κανένα 
πρόσθετο διοικητικό βάρος· τονίζει ότι η 
υλοποίηση των εν λόγω έργων δεν πρέπει
να τεθεί σε κίνδυνο λόγω των απαιτητικών 
κανόνων οικονομικής διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
αποδέσμευσης βάσει της πολιτικής της 
συνοχής και της πρακτικής της υποβολής 
καταγγελιών στο πλαίσιο της διαδικασίας 
για τις κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 100
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την 
αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει 
των κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία, δεδομένου ότι το θέμα αυτό θα 
δημιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες όχι 
μόνο για τις ΜΜΕ αλλά και για τις τοπικές 

10. προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
απλοποιημένη πλην όμως σταθερή 
προσέγγιση, επαναλαμβάνει το αίτημά του 
για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την 
αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη βάσει 
των κανονισμών απαλλαγής κατά 
κατηγορία, δεδομένου ότι το θέμα αυτό θα 
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και περιφερειακές αρχές και τις οντότητες 
που τελούν υπό τον έλεγχό τους βάσει του 
προγραμματισμού για την πολιτική της 
συνοχής για το διάστημα 2014-2020·

δημιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες όχι 
μόνο για τις ΜΜΕ αλλά και για τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές και τις οντότητες 
που τελούν υπό τον έλεγχό τους βάσει του 
προγραμματισμού για την πολιτική της 
συνοχής για το διάστημα 2014-2020· 
τονίζει ότι η απλούστευση δεν πρέπει να 
αποβεί σε βάρος της εκτέλεσης·

Or. en

Τροπολογία 101
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι ο γενικός εκ των 
προτέρων όρος για τις κρατικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής 
απαιτεί την εφαρμογή μιας περισσότερο 
προορατικής προσέγγισης από την 
Επιτροπή όσον αφορά τις περιπτώσεις 
κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όταν το εύρος 
και το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης διευρύνονται· επικροτεί την 
άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει 
περισσότερο τους πολίτες σχετικά με την 
υποχρέωση κοινοποίησης, να προωθήσει 
βέλτιστες πρακτικές, να παράσχει 
στοχευμένη ενημέρωση για τα διάφορα 
είδη κοινοποίησης και είτε να προβλέψει 
ότι, στην ιστοσελίδα της για τον 
ανταγωνισμό, θα δημιουργήσει μια 
τακτικά επικαιροποιούμενη ενότητα που 
θα παρέχει απαντήσεις σε συχνές 
ερωτήσεις, είτε να συγκροτήσει μια 
υπηρεσία υποστήριξης που θα παρέχει 
απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την 
ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών·

11. επισημαίνει ότι ο γενικός εκ των 
προτέρων όρος για τις κρατικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο εθνικών καθεστώτων καθώς 
επίσης και της πολιτικής της συνοχής 
απαιτεί την εφαρμογή μιας περισσότερο 
προορατικής προσέγγισης από την 
Επιτροπή όσον αφορά τις περιπτώσεις 
κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όταν το εύρος 
και το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης διευρύνονται· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει –στο πλαίσιο του 
εκ των προτέρων όρου– χρηματοδοτικούς 
περιορισμούς ανάλογα με τον δικαιούχο 
πληθυσμό οι οποίοι θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε τακτική αξιολόγηση·
επικροτεί την άποψη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους 
πολίτες σχετικά με την υποχρέωση 
κοινοποίησης, να προωθήσει βέλτιστες 
πρακτικές, να παράσχει στοχευμένη 
ενημέρωση για τα διάφορα είδη 
κοινοποίησης και είτε να προβλέψει ότι, 
στην ιστοσελίδα της για τον ανταγωνισμό, 
θα δημιουργήσει μια τακτικά 
επικαιροποιούμενη ενότητα που θα 
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παρέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, 
είτε να συγκροτήσει μια υπηρεσία 
υποστήριξης που θα παρέχει απαντήσεις σε 
ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία των 
κατευθυντήριων γραμμών·

Or. en

Τροπολογία 102
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι ο γενικός εκ των 
προτέρων όρος για τις κρατικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής 
απαιτεί την εφαρμογή μιας περισσότερο 
προορατικής προσέγγισης από την 
Επιτροπή όσον αφορά τις περιπτώσεις 
κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όταν το εύρος 
και το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης διευρύνονται· επικροτεί την 
άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει 
περισσότερο τους πολίτες σχετικά με την 
υποχρέωση κοινοποίησης, να προωθήσει 
βέλτιστες πρακτικές, να παράσχει 
στοχευμένη ενημέρωση για τα διάφορα 
είδη κοινοποίησης και είτε να προβλέψει 
ότι, στην ιστοσελίδα της για τον 
ανταγωνισμό, θα δημιουργήσει μια 
τακτικά επικαιροποιούμενη ενότητα που 
θα παρέχει απαντήσεις σε συχνές 
ερωτήσεις, είτε να συγκροτήσει μια 
υπηρεσία υποστήριξης που θα παρέχει 
απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την 
ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών·

11. επισημαίνει ότι ο γενικός εκ των 
προτέρων όρος για τις κρατικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής 
απαιτεί την εφαρμογή μιας περισσότερο 
προορατικής προσέγγισης από την 
Επιτροπή όσον αφορά τις περιπτώσεις 
κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όταν το εύρος 
και το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης διευρύνονται· επικροτεί την 
άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει 
περισσότερο τους πολίτες σχετικά με την 
υποχρέωση κοινοποίησης, να προωθήσει 
βέλτιστες πρακτικές, να παράσχει
στοχευμένη ενημέρωση για τα διάφορα 
είδη κοινοποίησης και να προβλέψει ότι, 
στην ιστοσελίδα της για τον ανταγωνισμό, 
θα δημιουργήσει μια τακτικά 
επικαιροποιούμενη ενότητα που θα 
παρέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 
και να συγκροτήσει μια υπηρεσία 
υποστήριξης που θα παρέχει απαντήσεις σε 
ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία των 
κατευθυντήριων γραμμών·

Or. en

Τροπολογία 103
Younous Omarjee
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συντονίσουν καλύτερα τις 
δραστηριότητές τους με την Επιτροπή, 
όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη 
υποβολή των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχουν και των κοινοποιήσεων που 
πρέπει να ετοιμάζουν· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή των προϋποθέσεων χορήγησης 
των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο 
της πολιτικής της συνοχής και να 
εξασφαλίσουν καλύτερη συμμόρφωση με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
σε εθνικό επίπεδο·

12. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συντονίσουν καλύτερα τις 
δραστηριότητές τους με την Επιτροπή, 
όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη 
υποβολή των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχουν και των κοινοποιήσεων που 
πρέπει να ετοιμάζουν·

Or. en

Τροπολογία 104
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συντονίσουν καλύτερα τις 
δραστηριότητές τους με την Επιτροπή, 
όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη 
υποβολή των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχουν και των κοινοποιήσεων που 
πρέπει να ετοιμάζουν· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή 
των προϋποθέσεων χορήγησης των 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
πολιτικής της συνοχής και να 
εξασφαλίσουν καλύτερη συμμόρφωση με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
σε εθνικό επίπεδο·

12. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συντονίσουν καλύτερα τις 
δραστηριότητές τους με την Επιτροπή, 
όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη 
υποβολή των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχουν και των κοινοποιήσεων που
πρέπει να ετοιμάζουν· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή 
των προϋποθέσεων χορήγησης των 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
πολιτικής της συνοχής και να 
εξασφαλίσουν καλύτερη συμμόρφωση με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
σε εθνικό επίπεδο· για τον σκοπό αυτόν, 
θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
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θέσπισης χρηματοδοτικών περιορισμών·

Or. en

Τροπολογία 105
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να συντονίσουν καλύτερα τις 
δραστηριότητές τους με την Επιτροπή, 
όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη 
υποβολή των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχουν και των κοινοποιήσεων που 
πρέπει να ετοιμάζουν· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή 
των προϋποθέσεων χορήγησης των 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
πολιτικής της συνοχής και να 
εξασφαλίσουν καλύτερη συμμόρφωση με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
σε εθνικό επίπεδο·

12. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να συντονίσουν 
καλύτερα τις δραστηριότητές τους με την 
Επιτροπή, όσον αφορά την ποιότητα και 
την έγκαιρη υποβολή των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχουν και των 
κοινοποιήσεων που πρέπει να ετοιμάζουν· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
την ορθή εφαρμογή των προϋποθέσεων 
χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής και να 
εξασφαλίσουν καλύτερη συμμόρφωση με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 106
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί οι ενημερωτικές εκστρατείες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών όσον 
αφορά τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις να απευθύνονται συγκεκριμένα 
σε περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, 
πολλοί εκ των οποίων χορηγούν μόνο 
περιστασιακά κρατικές ενισχύσεις και, ως 

13. ζητεί οι ενημερωτικές εκστρατείες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών όσον 
αφορά τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις να απευθύνονται συγκεκριμένα 
σε περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, 
πολλοί εκ των οποίων χορηγούν μόνο 
περιστασιακά κρατικές ενισχύσεις και, ως 
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εκ τούτου, διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις 
για τους κανόνες που εφαρμόζονται στην 
εν λόγω διαδικασία· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό 
υπόψη κατά την αξιολόγηση του εκ των 
προτέρων όρου που ισχύει για τις 
κρατικές ενισχύσεις στα κράτη μέλη·

εκ τούτου, διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις 
για τους κανόνες που εφαρμόζονται στην 
εν λόγω διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 107
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι ορισμένοι νέοι κανόνες 
που περιέχονται στο σχέδιο των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για 
την περίοδο 2014-2020 –όπως τα σενάρια 
με αντιπαραδείγματα, σαφείς αποδείξεις 
ότι η ενίσχυση θα επηρεάσει την επιλογή 
για την πραγματοποίηση της επένδυσης, ή 
η προϋπόθεση ότι οι εργασίες στο πλαίσιο 
ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν προτού 
ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές –τους 
οποίους η Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλει 
κατά την προσεχή περίοδο, τόσο στις 
εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις για 
παροχή κινήτρων όσο και στα κράτη μέλη 
και στις υποεθνικές διοικητικές δομές, 
αντιβαίνουν στην αρχή της απλούστευσης 
και της μείωσης της γραφειοκρατίας, 
όπως αυτή προωθείται στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής και άλλων πολιτικών 
της ΕΕ, καθώς και εθνικών πολιτικών·
επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω κανόνες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 
ορισμένα έργα να αποκλειστούν από τη 
χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων·

14. πιστεύει ότι ορισμένοι νέοι κανόνες 
που περιέχονται στο σχέδιο των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για 
την περίοδο 2014-2020 –όπως τα σενάρια 
με αντιπαραδείγματα, σαφείς αποδείξεις 
ότι η ενίσχυση θα επηρεάσει την επιλογή 
για την πραγματοποίηση της επένδυσης, ή 
η προϋπόθεση ότι οι εργασίες στο πλαίσιο 
ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν προτού 
ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές –τους 
οποίους η Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλει 
κατά την προσεχή περίοδο, τόσο στις 
εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις για 
παροχή κινήτρων όσο και στα κράτη μέλη 
και στις υποεθνικές διοικητικές δομές, θα 
βελτιώσουν την ικανότητα επιλογής των 
έργων και την αποδοτικότητα των 
δαπανών· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω 
κανόνες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα ορισμένα έργα να 
αποκλειστούν από τη χορήγηση 
επενδυτικών ενισχύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 108
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι ορισμένοι νέοι κανόνες 
που περιέχονται στο σχέδιο των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για 
την περίοδο 2014-2020 –όπως τα σενάρια 
με αντιπαραδείγματα, σαφείς αποδείξεις
ότι η ενίσχυση θα επηρεάσει την επιλογή 
για την πραγματοποίηση της επένδυσης, ή 
η προϋπόθεση ότι οι εργασίες στο πλαίσιο 
ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν προτού 
ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές –τους 
οποίους η Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλει 
κατά την προσεχή περίοδο, τόσο στις 
εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις για 
παροχή κινήτρων όσο και στα κράτη μέλη 
και στις υποεθνικές διοικητικές δομές, 
αντιβαίνουν στην αρχή της απλούστευσης 
και της μείωσης της γραφειοκρατίας, όπως 
αυτή προωθείται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και εθνικών πολιτικών· 
επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω κανόνες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 
ορισμένα έργα να αποκλειστούν από τη 
χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων·

14. πιστεύει ότι ορισμένοι νέοι κανόνες 
που περιέχονται στο σχέδιο των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για 
την περίοδο 2014-2020 –όπως τα σενάρια 
με αντιπαραδείγματα, σαφείς αποδείξεις 
ότι η ενίσχυση θα επηρεάσει την επιλογή 
για την πραγματοποίηση της επένδυσης, ή 
η προϋπόθεση ότι οι εργασίες στο πλαίσιο 
ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν προτού 
ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές –τους 
οποίους η Επιτροπή σκοπεύει να 
εφαρμόσει κατά την προσεχή περίοδο, 
τόσο στις εταιρείες που υποβάλλουν 
αιτήσεις για παροχή κινήτρων όσο και στα 
κράτη μέλη και στις υποεθνικές 
διοικητικές δομές, θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με την αρχή της 
απλούστευσης και της μείωσης της 
γραφειοκρατίας, όπως αυτή προωθείται 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
άλλων πολιτικών της ΕΕ, καθώς και 
εθνικών πολιτικών· επαναλαμβάνει ότι οι 
εν λόγω κανόνες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα ορισμένα έργα να 
αποκλειστούν από τη χορήγηση 
επενδυτικών ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 109
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι ορισμένοι νέοι κανόνες 
που περιέχονται στο σχέδιο των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για 
την περίοδο 2014-2020 –όπως τα σενάρια 
με αντιπαραδείγματα, σαφείς αποδείξεις 
ότι η ενίσχυση θα επηρεάσει την επιλογή 
για την πραγματοποίηση της επένδυσης, ή 
η προϋπόθεση ότι οι εργασίες στο πλαίσιο 
ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν προτού 
ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές –τους 
οποίους η Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλει 
κατά την προσεχή περίοδο, τόσο στις 
εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις για 
παροχή κινήτρων όσο και στα κράτη μέλη 
και στις υποεθνικές διοικητικές δομές, 
αντιβαίνουν στην αρχή της απλούστευσης 
και της μείωσης της γραφειοκρατίας, όπως 
αυτή προωθείται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και εθνικών πολιτικών· 
επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω κανόνες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 
ορισμένα έργα να αποκλειστούν από τη 
χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων·

14. πιστεύει ότι ορισμένοι νέοι κανόνες 
που περιέχονται στο σχέδιο των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για 
την περίοδο 2014-2020 –όπως τα σενάρια 
με αντιπαραδείγματα, σαφείς αποδείξεις 
ότι η ενίσχυση θα επηρεάσει την επιλογή 
για την πραγματοποίηση της επένδυσης, ή 
η προϋπόθεση ότι οι εργασίες στο πλαίσιο 
ενός έργου δεν πρέπει να ξεκινούν προτού 
ληφθεί η απόφαση για τη χορήγηση της 
ενίσχυσης από τις δημόσιες αρχές –τους 
οποίους η Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλει 
κατά την προσεχή περίοδο, τόσο στις 
εταιρείες που υποβάλλουν αιτήσεις για 
παροχή κινήτρων όσο και στα κράτη μέλη 
και στις υποεθνικές διοικητικές δομές, 
αντιβαίνουν στην αρχή της απλούστευσης 
και της μείωσης της γραφειοκρατίας, όπως 
αυτή προωθείται στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και άλλων πολιτικών της ΕΕ, 
καθώς και εθνικών πολιτικών· 
επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω κανόνες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 
ορισμένα έργα να αποκλειστούν από τη 
χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων ή να 
μην έχουν καν την ευκαιρία να 
ξεκινήσουν·

Or. en

Τροπολογία 110
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. είναι της άποψης ότι η χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με το 
καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα πρέπει 
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αναμφίβολα να προσπορίζει οφέλη στην 
περιφερειακή ανάπτυξη· καλεί την 
Επιτροπή να διατηρήσει τους 
διοικητικούς και νομικούς περιορισμούς 
καθώς και τις υποχρεώσεις για διαφάνεια 
σε όσο το δυνατόν πιο λογικά επίπεδα 
προκειμένου να διατηρήσει τον 
διοικητικό φόρτο σε όσο το δυνατόν πιο 
χαμηλά επίπεδα και να μην αναγκάζει τις 
επιχειρήσεις να δημοσιεύουν στοιχεία που 
θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμια·

Or. en

Τροπολογία 111
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει τη σημασία των κανόνων για τις 
ειδικές ανά τομέα κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα όσον αφορά την 
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 
στην ΕΕ και στις περιφέρειές της και τη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους 
σε παγκόσμιο επίπεδο·

15. τονίζει τη σημασία των κανόνων για τις 
ειδικές ανά τομέα κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα όσον αφορά την 
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 
στην ΕΕ και στις περιφέρειές της και τη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους 
σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 112
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει τη σημασία των κανόνων για 
τις ειδικές ανά τομέα κρατικές ενισχύσεις 

15. τονίζει τη σημασία ύπαρξης σαφών 
και απλών κανόνων για τις ειδικές ανά 



PE510.599v01-00 72/90 AM\934687EL.doc

EL

περιφερειακού χαρακτήρα όσον αφορά την 
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 
στην ΕΕ και στις περιφέρειές της και τη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους 
σε παγκόσμιο επίπεδο·

τομέα κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα όσον αφορά την προσέλκυση 
ξένων άμεσων επενδύσεων στην ΕΕ και 
στις περιφέρειές της και τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 113
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει τη σημασία των κανόνων για τις 
ειδικές ανά τομέα κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα όσον αφορά την 
προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 
στην ΕΕ και στις περιφέρειές της και τη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους 
σε παγκόσμιο επίπεδο·

15. τονίζει τη σημασία των κανόνων για τις 
ειδικές ανά τομέα καθώς επίσης και ανά 
περιφέρεια κρατικές ενισχύσεις όσον 
αφορά την προσέλκυση ξένων άμεσων 
επενδύσεων στην ΕΕ και στις περιφέρειές 
της και τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητάς τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 114
Francesca Barracciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει 
μέτρα, όπως η αύξηση του κατώτατου 
ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
όσον αφορά κυρίως τους τομείς της 
γεωργίας, των μεταφορών και της 
αλιείας, τα οποία θα βοηθήσουν τα 
νησιωτικά εδάφη να καταστούν εξίσου 
ανταγωνιστικά με τα ηπειρωτικά εδάφη, 
έτσι ώστε να μειωθεί το χάσμα μεταξύ 
των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης που 
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παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες 
και να διασφαλιστεί η πραγματική τους 
ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 115
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει τη σημασία των 
μέτρων κρατικών ενισχύσεων στις 
περιφέρειες με μόνιμα μειονεκτήματα και 
χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, και ως 
εκ τούτου θεωρεί ότι η δυνατότητα 
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων πρέπει 
να συνεχίσει να επιτρέπεται εφόσον 
κρίνονται αφενός αναγκαίες και αφετέρου 
κατάλληλες για την ανάσχεση της 
μείωσης του πληθυσμού, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την υποστήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 116
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
των αλυσίδων εφοδιασμού που 
δημιουργούν με ΜΜΕ, της κοινής τους 

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ αξίζει 
να εξετασθεί δεδομένης της 
αποδεδειγμένης έλλειψης κινήτρων για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις· υπενθυμίζει 
ωστόσο ότι η ύπαρξη μεγάλων 
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συμμετοχής σε δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης και του ρόλου που 
διαδραματίζουν στην οικονομική κρίση·
θεωρεί ότι η ύπαρξη μεγάλων 
επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το κλειδί της 
επιτυχίας των ΜΜΕ που επωφελούνται 
από συστάδες επιχειρήσεων με επικεφαλής 
μεγάλες εταιρείες και από τις 
υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίες και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ·

επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το κλειδί της 
επιτυχίας των ΜΜΕ που επωφελούνται 
από συστάδες επιχειρήσεων με επικεφαλής 
μεγάλες εταιρείες και από τις 
υπεργολαβικές τους δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 117
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· σημειώνει ότι 
επιχειρήσεις των οποίων η δομή 
προσομοιάζει στη δομή των ΜΜΕ, όπως 
π.χ. οι οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν 
καλύπτονται αναγκαστικά από τον 
ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις ΜΜΕ, αλλά αντιμετωπίζουν τις ίδιες 
προκλήσεις και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει 
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εργασίες και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ·

να αποκλειστούν από τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα· 
θεωρεί ότι η ύπαρξη μεγάλων 
επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το κλειδί της 
επιτυχίας των ΜΜΕ που επωφελούνται 
από συστάδες επιχειρήσεων με επικεφαλής 
μεγάλες εταιρείες και από τις 
υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίας και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 118
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίες και μείωση της οικονομικής 

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίας και μείωση της οικονομικής 
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δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ·

δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ· ως εκ τούτου, επιμένει 
ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν οι μεγάλες 
επιχειρήσεις από τους εν λόγω κανόνες 
των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού 
χαρακτήρα στις προαναφερθείσες 
περιοχές «γ», και ιδίως οι επιχειρήσεις 
που συνδέονται με το δυναμικό 
καινοτομίας της περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίες και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπενθυμίζει ότι η ίδια η Επιτροπή 
αναγνώρισε τις αλυσιδωτές επιπτώσεις 
και την πρόσβαση στις παγκόσμιες 
αγορές που επέφεραν οι επενδύσεις των 
μεγάλων εταιρειών· υπογραμμίζει ότι η εν 
λόγω απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλειες θέσεων εργασίας και μείωση της 
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είτε εκτός της ΕΕ· οικονομικής δραστηριότητας στις 
περιφέρειες και να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μετεγκατάσταση εταιρειών σε άλλες 
περιφέρειες είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 120
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίες και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ·

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης· 
θεωρεί ότι η ύπαρξη μεγάλων 
επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το κλειδί της 
επιτυχίας των ΜΜΕ που επωφελούνται 
από συστάδες επιχειρήσεων με επικεφαλής 
μεγάλες εταιρείες και από τις 
υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίας και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες, μείωση 
της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 
και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων
και να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μετεγκατάσταση εταιρειών σε άλλες 
περιφέρειες είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 121
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες·
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίες και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ·

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίας και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 122
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 

16. είναι της άποψης ότι ο αποκλεισμός 
μεγάλων εταιρειών από τους κανόνες για 
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τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίες και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ·

τις κρατικές ενισχύσεις σε τομείς που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ δεν 
δικαιολογείται δεδομένης της συμβολής 
τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας, των 
αλυσίδων εφοδιασμού που δημιουργούν με 
ΜΜΕ, της κοινής τους συμμετοχής σε 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
του ρόλου που διαδραματίζουν στην 
οικονομική κρίση· θεωρεί ότι η ύπαρξη 
μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί συχνά το 
κλειδί της επιτυχίας των ΜΜΕ που 
επωφελούνται από συστάδες επιχειρήσεων 
με επικεφαλής μεγάλες εταιρείες και από 
τις υπεργολαβικές τους δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων 
εργασίας και μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περιφέρειες και να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση 
εταιρειών σε άλλες περιφέρειες είτε εντός 
είτε εκτός της ΕΕ· είναι επομένως της 
άποψης ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες 
πρέπει να παραμείνουν επιλέξιμες για 
κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 123
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι ούτε η νομοθετική 
ρύθμιση ούτε ο ορισμός για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις πρέπει να ισχύουν για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 124
Nuno Teixeira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι δεν είναι ανάγκη να 
προσκομισθούν και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για τα υπάρχοντα διαρθρωτικά 
προβλήματα των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών της ΕΕ, αφού τα προβλήματα 
αυτά προκύπτουν από μόνιμα 
μειονεκτήματα των συγκεκριμένων 
περιοχών που αναγνωρίζονται άλλωστε 
και από το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης για τη σκοπιμότητα των 
κρατικών ενισχύσεων στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές θα έθετε σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα, 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τους 
επενδυτές και τις επιχειρήσεις που 
αναζητούν ευκαιρίες στις αγορές των εν 
λόγω ευάλωτων περιοχών, και 
υπενθυμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές διέπονται από ειδικό καθεστώς 
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις το 
οποίο αναφέρεται στο άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ και 
βασίζεται στο σκεπτικό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 125
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. προτείνει, στο πλαίσιο των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι 
διατάξεις που ισχύουν για τις ΜΜΕ στις 
περιοχές «γ» να ισχύουν και για τις 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
(που αριθμούν μέχρι 3.000 υπαλλήλους) 
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όπως ορίζονται από την ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 126
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. καλεί την Επιτροπή να 
αναδιατυπώσει με σαφήνεια στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
2014-2020 τις αρχές της μη προοδευτικής 
μείωσης και του μη χρονικού 
περιορισμού για τις κρατικές ενισχύσεις 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ και 
ζητεί την αναθεώρηση του ορισμού για 
τις κρατικές ενισχύσεις, ο οποίος θα 
λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη οικονομική 
και διαρθρωτική κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 127
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων
εταιρειών όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να καθορίζεται όχι βάσει του 
μεγέθους της εταιρείας ή του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται, αλλά βάσει του 

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα εταιρειών 
όσον αφορά την παροχή κινήτρων για 
κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να 
καθορίζεται όχι βάσει του μεγέθους της 
εταιρείας ή του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται, αλλά βάσει του 
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αριθμού των θέσεων εργασίας που θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει του 
κινήτρου, της ποιότητας των εν λόγω 
θέσεων εργασίας ή της βιωσιμότητας του 
έργου· τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που 
έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές·

αριθμού των θέσεων εργασίας που θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν και να 
διαφυλαχθούν βάσει του κινήτρου, της 
ποιότητας των εν λόγω θέσεων εργασίας 
και της βιωσιμότητας του έργου· επιπλέον, 
υποστηρίζει ότι, για να εξαλειφθεί ο 
κίνδυνος μετεγκατάστασης και να 
διασφαλιστεί ότι από μια χορηγηθείσα 
κρατική ενίσχυση θα προκύπτει μια 
παραγωγική επένδυση η οποία θα 
ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξης, η Επιτροπή 
πρέπει να τροποποιήσει μια ρήτρα 
διασφάλισης που θα υποχρέωνε τις 
μεγάλες επιχειρήσεις να διατηρούν τις 
επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν στην περιοχή όταν 
χορηγήθηκε η ενίσχυση για μια περίοδο 
10 ετών, ή 5 ετών στην περίπτωση των 
ΜΜΕ· θεωρεί ότι σε περίπτωση που 
υπάρξει πρόωρη μετεγκατάσταση, η 
επιχείρηση πρέπει να υποχρεώνεται σε 
επιστροφή της χορηγηθείσας ενίσχυσης· 
τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που 
έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές εντός του ευρωπαϊκού 
πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 128
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων 
εταιρειών όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για κρατικές ενισχύσεις θα 

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων 
εταιρειών όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για κρατικές ενισχύσεις θα 
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πρέπει να καθορίζεται όχι βάσει του 
μεγέθους της εταιρείας ή του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται, αλλά βάσει του 
αριθμού των θέσεων εργασίας που θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει του 
κινήτρου, της ποιότητας των εν λόγω 
θέσεων εργασίας ή της βιωσιμότητας του 
έργου· τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που 
έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές·

πρέπει να καθορίζεται όχι μόνο βάσει του 
μεγέθους της εταιρείας ή του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται, αλλά και βάσει 
του αριθμού των θέσεων εργασίας που θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει του 
κινήτρου, της ποιότητας και της 
βιωσιμότητας των εν λόγω θέσεων 
εργασίας ή της βιωσιμότητας του έργου
στο σύνολό του, περιλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων για την 
ανάπτυξη της οικείας περιφέρειας· τονίζει 
ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που 
έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 129
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων 
εταιρειών όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να καθορίζεται όχι βάσει του 
μεγέθους της εταιρείας ή του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται, αλλά βάσει του 
αριθμού των θέσεων εργασίας που θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει του 
κινήτρου, της ποιότητας των εν λόγω 
θέσεων εργασίας ή της βιωσιμότητας του
έργου· τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που 
έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα 

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων 
εταιρειών όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να καθορίζεται όχι βάσει του 
μεγέθους της εταιρείας ή του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται, αλλά βάσει του 
αριθμού των θέσεων εργασίας που θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει του 
κινήτρου, της ποιότητας των εν λόγω 
θέσεων εργασίας ή της βιωσιμότητας του 
έργου καθώς επίσης και της συμβολής 
του έργου στην κοινωνική συνοχή· τονίζει 
ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που 
έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να 
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κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές·

επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 130
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων 
εταιρειών όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να καθορίζεται όχι βάσει του 
μεγέθους της εταιρείας ή του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται, αλλά βάσει του 
αριθμού των θέσεων εργασίας που θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν βάσει του 
κινήτρου, της ποιότητας των εν λόγω 
θέσεων εργασίας ή της βιωσιμότητας του 
έργου· τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που 
έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές·

17. πιστεύει ότι η επιλεξιμότητα μεγάλων 
εταιρειών όσον αφορά την παροχή 
κινήτρων για κρατικές ενισχύσεις θα 
πρέπει να καθορίζεται όχι βάσει του 
μεγέθους της εταιρείας ή του τομέα στον 
οποίο δραστηριοποιείται, αλλά βάσει ενός
αξιόπιστα εκτιμώμενου αριθμού των 
θέσεων εργασίας που θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν βάσει του κινήτρου, της 
ποιότητας των εν λόγω θέσεων εργασίας ή 
της βιωσιμότητας του έργου· τονίζει ότι, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι αποφάσεις για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων έργων που 
έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν τους στόχους των πολιτικών της 
ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη, τις οικείες περιφέρειες και τις 
τοπικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα πρέπει να 
αναπροσαρμοστούν ώστε να διασφαλιστεί 
ότι δεν ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 
αποχωρήσουν ή να μετεγκατασταθούν, 
στο πλαίσιο μιας «κούρσας 
επιχορηγήσεων» που προκαλούν οι 
διαφοροποιήσεις των ενισχύσεων στις 
γειτονικές και συνοριακές περιφέρειες και 
κατακερματίζουν την ενιαία αγορά· 
επισημαίνει ότι τέτοιες αρνητικές 
εξωγενείς επιπτώσεις μπορεί να αφορούν 
τόσο περιφέρειες που έχουν μια κοινή 
χερσαία έκταση ή κοινά θαλάσσια σύνορα 
όσο και γειτνιάζουσες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 132
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επικροτεί την υποχρέωση που 
δεσμεύει τις εταιρείες να διατηρούν τις 
επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας για 10 
έτη στην περιφέρεια στην οποία 
χορηγήθηκε η κρατική ενίσχυση, 
προκειμένου να αποτρέπονται οι 
μετεγκαταστάσεις σε περιφέρειες με 
υψηλότερα ποσοστά ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης του μέγιστου επιπέδου 
έντασης των ενισχύσεων της περιόδου 
2007-2013 για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές· τονίζει ότι οι διαδικασίες 
κοινοποίησης πρέπει να απλουστευθούν 
και το ανώτατο όριο των εξαιρέσεων από 
την υποχρέωση κοινοποίησης πρέπει να 
αυξηθεί για τους δικαιούχους στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 134
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 
ισχύον κατώτατο όριο για τον καθορισμό 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)· ζητεί αντιστοίχως από την 
Επιτροπή, όπως έχει ήδη εγκρίνει για τη 
βιομηχανία γεωργικών προϊόντων 
διατροφής, τη δημιουργία μιας νέας 
ενδιάμεσης κατηγορίας επιχειρήσεων, 
ανάμεσα στις ΜΜΕ και τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 
250 έως 750 εργαζόμενους και έχουν 
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 
εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει 
επίσης να δρομολογήσει μια συζήτηση με 
επίκεντρο τις επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, οι οποίες προήλθαν 
από ΜΜΕ που αναπτύχθηκαν και 
απασχολούν από 250 έως 5.000 
εργαζόμενους, και ότι οι επιχειρήσεις 
μεσαίου μεγέθους και οι επιχειρήσεις 
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μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να 
λαμβάνουν κατάλληλα ποσοστά 
ενισχύσεων τα οποία θα είναι υψηλότερα 
από τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις 
μεγάλες επιχειρήσεις και χαμηλότερα από 
τα ποσοστά των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 135
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το 
ισχύον κατώτατο όριο για τον καθορισμό 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)· ζητεί αντιστοίχως από την 
Επιτροπή, όπως έχει ήδη εγκρίνει για τη 
βιομηχανία γεωργικών προϊόντων 
διατροφής, τη σύσταση μιας νέας 
ενδιάμεσης κατηγορίας επιχειρήσεων, 
ανάμεσα στις ΜΜΕ και τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 
250 έως 750 εργαζόμενους και έχουν 
κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 
εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει τη σημασία της παράτασης 
της απαγόρευσης μετεγκατάστασης για 
τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές 
ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 137
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει τους κινδύνους 
μετεγκατάστασης, τόσο εντός όσο και 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
απειλούν ορισμένες περιοχές λόγω της 
απαγόρευσης χορήγησης ενισχύσεων στις 
μεγάλες επιχειρήσεις και ότι οι 
επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να 
αποφασίσουν να αποχωρήσουν από τις 
περιοχές που καλύπτονται από το άρθρο 
107, άρθρο 3, στοιχείο γ) για να 
εγκατασταθούν σε περιοχές που
καλύπτονται από το άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο α) ή σε κράτη που 
δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εάν μειωθούν τα επίπεδα ή τα ποσοστά 
των ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 138
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
ρήτρα διασφάλισης που προτάθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποχρεώνει 
τις μεγάλες εταιρείες να διατηρούν τις 
επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν στην περιοχή στην 
οποία χορηγήθηκε ενίσχυση για περίοδο 5 
ετών, ή 3 ετών στην περίπτωση των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. ζητεί να προβλεφθεί η κατάλληλη 
μεταχείριση για τις ορεινές και 
συνοριακές περιοχές ώστε να 
απλουστευθούν οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις των διασυνοριακών 
έργων και να μειωθεί το χάσμα της 
έντασης των ενισχύσεων μεταξύ δύο 
συνοριακών περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 140
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. προτείνει την προσθήκη μιας ρήτρας 
για την πλήρη ανάκτηση των ενισχύσεων 
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κατά το πρότυπο του άρθρου 57 του 
υφιστάμενου γενικού κανονισμού για τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία η οποία θα 
εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των πέντε 
ετών μετά τη χορήγηση των ενισχύσεων 
αυτών, όταν θίγονται η φύση ή οι όροι 
εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου, το έργο παρέχει αδικαιολόγητο 
πλεονέκτημα σε επιχείρηση ή δημόσιο 
φορέα, επέρχεται αλλαγή στη φύση της 
κυριότητας στοιχείου υποδομής ή παύει 
μια παραγωγική δραστηριότητα· θεωρεί 
ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει 
να μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις που 
υπόκεινται ή είχαν υπαχθεί σε διαδικασία 
ανάκτησης μετά τη μεταβίβαση 
παραγωγικής δραστηριότητας στο 
εσωτερικό κράτους μέλους ή προς κάποιο 
άλλο κράτος μέλος να μη λαμβάνουν 
συνεισφορά από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Or. en


