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Κατάθεση: Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE 

Έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόταση ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροποποίηση 4α
Σχέδιο απόφασης

Άρθρο 1, στοιχείο (iiia) (νέο)

 (iiiα) οι αντισταθμίσεις δημόσιας 
υπηρεσίας που χορηγούνται σε οντότητες 
επιφορτισμένες με αποστολές υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος οι οποίες 
προσδιορίζονται από τις τοπικές και 
περιφερειακές κοινότητες στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
- στην περίπτωση αυτοδύναμης 
παραγωγής και υπό τον όρον ότι η 
επιφορτισμένη με αποστολές υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος 
οντότητα θα ασκεί το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της εντός της 
επικράτειας της αρμόδιας αρχής και δεν 
θα μεταφέρει τον ανταγωνισμό εκτός της 
επικράτειας αυτής,
- στην περίπτωση αποστολών που 
ανατίθενται σε οντότητες νομικώς 
διαχωριζόμενες από την αρμόδια τοπική ή 
περιφερειακή αρχή και υπό συνθήκες 
ελέγχου ανάλογες με εκείνες που 
εφαρμόζονται στις υπηρεσίες οι οποίες 
εξαρτώνται άμεσα από την τοπική ή 
περιφερειακή κοινότητα.
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Αιτιολόγηση

Εν ονόματι της αρχής της ελεύθερης διαχείρισης των τοπικών κοινοτήτων (που εξάλλου 
καθιερώνεται στη Συνθήκη Συντάγματος), είναι σημαντικό να προστατεύονται σε τοπικό 
επίπεδο οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Τούτο είναι σύμφωνο με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2004 (παράγραφοι 35 και 36).
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Κατάθεση: Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE 

Έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόταση κανονισμού 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροποποίηση 5α
Σχέδιο απόφασης

Άρθρο 1, στοιχείο (iva) (νέο)

 (iv α) οι αντισταθμίσεις δημόσιας 
υπηρεσίας που χορηγούνται σε φορείς 
δημοσίου δικαίου όπως προσδιορίζεται στο 
άρθρο 1(9) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών1 εφόσον χρησιμοποιούνται 
για δραστηριότητες που αφορούν ΥΓΟΣ.
_____________
1 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σελ. 114.
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Αιτιολόγηση

Τούτο θα καταργούσε  την ανάγκη μεταφοράς αντισταθμίσεων για μη εμπορικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος που παρέχονται από φορείς δημοσίου δικαίου, (όπως προσδιορίζεται στην 
πρόσφατη οδηγία περί δημοσίων προμηθειών) οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να έχουν 
«οικονομικό» χαρακτήρα, όχι όμως εμπορικό ή βιομηχανικό και οι επιπτώσεις τους στην 
εσωτερική αγορά είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες. Τούτο θα συμπλήρωνε τις διατάξεις της 
απόφασης σχετικά με τα νοσοκομεία και την κοινωνική στέγαση (Ένας φορέας δημοσίου 
δικαίου προσδιορίζεται μεταξύ άλλων ως «ιδρυθείς για το συγκεκριμένο σκοπό να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες γενικού συμφέροντος χωρίς να έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα»).
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Κατάθεση: Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE 

Έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροποποίηση 1α (νέα)
Σχέδιο απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Οι κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή 
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας μπορεί να κριθούν αναγκαίες 
ώστε οι επιχειρήσεις που είναι 
επιφορτισμένες με τη διαχείριση των ΥΓΟΣ 
να λειτουργούν βάσει αρχών και 
προϋποθέσεων που επιτρέπουν την 
εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι 
ενισχύσεις του είδους αυτού μπορούν υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις να κριθούν 
συμβιβάσιμες με τη Συνθήκη κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 
της Συνθήκης. 

(7) Οι δημόσιες ενισχύσεις υπό μορφή 
αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας μπορεί να κριθούν αναγκαίες 
ώστε οι επιχειρήσεις που είναι 
επιφορτισμένες με τη διαχείριση των ΥΓΟΣ 
να λειτουργούν βάσει αρχών και 
προϋποθέσεων που επιτρέπουν την 
εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι 
ενισχύσεις του είδους αυτού αποτελούν 
αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας υπό ορισμένους όρους που 
προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση 
και είναι ως εκ τούτου συμβιβάσιμες με τη 
Συνθήκη κατ' εφαρμογή του άρθρου 86 
παράγραφος 2 της τελευταίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινισθεί η εμβέλεια της απόφασης αυτής της Επιτροπής και σύμφωνα με 
τα συμπεράσματα της απόφασης Altmark όπως αυτά αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις της 
εν λόγω απόφασης, πρέπει να θεσπισθεί η αρχή σύμφωνα με την οποία οι αντισταθμίσεις  
δημοσίων υπηρεσιών που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις σε πλαίσιο 
σεβασμού των όρων που προσδιορίζονται στη συγκεκριμένη απόφαση.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 6
Κατάθεση: Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE 

Έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροποποίηση 11α (νέα)
Κοινοτικό πλαίσιο

Σημείο 2

Η απόφαση αριθ. …. της Επιτροπής της … 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 
ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για 
την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που 
χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες 
με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, διευκρινίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ορισμένες 
αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας συνιστούν συμβιβάσιμες 
κρατικές ενισχύσεις κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 86 παρ. 2 ενώ απαλλάσσει από την 
υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης τις 
αντισταθμίσεις που πληρούν τους εν λόγω 
όρους. Οι αντισταθμίσεις για την παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας που συνιστούν 
κρατικές ενισχύσεις και δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής της απόφασης αριθ. …, 
υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης. 
Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να 
προσδιορίσει τους όρους υπό τους οποίους 
οι εν λόγω κρατικές ενισχύσεις μπορούν να 
χαρακτηριστούν συμβιβάσιμες με την κοινή 
αγορά κατ' εφαρμογή του άρθρου 86 
παράγραφος 2.

Η απόφαση αριθ. …. της Επιτροπής της … 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ προσδιορίζει 
την έννοια της αντιστάθμισης για την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας που 
χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες 
με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος και διευκρινίζει 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι κρατικές 
αυτές ενισχύσεις είναι συμβιβάσιμες με το 
άρθρο 86 παρ. 2 και απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση προηγούμενης 
κοινοποίησης. Οι κρατικές ενισχύσεις  που  
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 
απόφασης αριθ. …, υπόκεινται στην 
υποχρέωση κοινοποίησης. Το παρόν πλαίσιο 
έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους όρους 
υπό τους οποίους οι εν λόγω κρατικές 
ενισχύσεις χαρακτηρίζονται συμβιβάσιμες 
με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 86 παράγραφος 2.
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες των ιδίων συντακτών στο σχέδιο απόφασης, πρέπει να υπάρχει 
σαφέστατος διαχωρισμός των 2 κατηγοριών δημοσίων ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση 
αποστολών δημόσιας υπηρεσίας: αφενός οι ενισχύσεις που αποτελούν αντισταθμίσεις για την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας όπως προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής (μη 
κοινοποιήσιμες ενισχύσεις) και αφετέρου, δημόσιες ενισχύσεις που συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση αποστολών δημόσιας υπηρεσίας η συμβατότητα των οποίων μπορεί να 
εξετασθεί από την Επιτροπή με βάση κανόνες που προσδιορίζονται στο εν λόγω πλαίσιο κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 86 της Συνθήκης.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 7
Κατάθεση: Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE 

Έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροποποίηση 13α (νέα)
Κοινοτικό πλαίσιο

Σημείο 6

6.  Το Δικαστήριο, στην απόφαση Altmark 
της 24ης Ιουλίου 2003, προσδιόρισε τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας δεν συνιστούν κρατικές 
ενισχύσεις. Ο καθορισμός του ποσού της 
αντιστάθμισης στο πλαίσιο της 
πραγματικής διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης ή με βάση τις δαπάνες 
συγκρίσιμων επιχειρήσεων με σωστή 
διαχείριση δύναται πράγματι να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα των ΥΓΟΣ χωρίς να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την λειτουργία τους. 
Διαπιστώνεται ωστόσο σε ορισμένες 
περιπτώσεις ότι δεν είναι δυνατόν να 
πληρούνται τα κριτήρια της απόφασης 
Altmark όσον αφορά τον καθορισμό του 
ποσού της αντιστάθμισης και κατά 
συνέπεια οι εν λόγω αντισταθμίσεις 
συνιστούν κρατικές ενισχύσεις.

6.  Το Δικαστήριο, στην απόφαση Altmark 
της 24ης Ιουλίου 2003, προσδιόρισε τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι κρατικές 
ενισχύσεις δεν συνιστούν κρατικές 
ενισχύσεις. Ο καθορισμός του ποσού της 
ενίσχυσης στο πλαίσιο της πραγματικής 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή 
με βάση τις δαπάνες συγκρίσιμων 
επιχειρήσεων με σωστή διαχείριση δύναται 
πράγματι να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα των ΥΓΟΣ χωρίς να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την λειτουργία τους. 
Διαπιστώνεται ωστόσο σε ορισμένες 
περιπτώσεις ότι δεν είναι δυνατόν να 
πληρούνται τα κριτήρια της απόφασης 
Altmark όσον αφορά τον καθορισμό του 
ποσού της ενίσχυσης και κατά συνέπεια οι 
εν λόγω ενισχύσεις συνιστούν κρατικές 
ενισχύσεις.

Αν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία θα 
απαιτηθεί αντίστοιχη προσαρμογή ολόκληρου 
του κειμένου, και ιδιαίτερα του σημείου 10, 
παράγραφος 2.4 και σημεία 12, 17 και 22.
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες των ιδίων συντακτών στο σχέδιο απόφασης, πρέπει να υπάρχει 
σαφέστατος διαχωρισμός των 2 κατηγοριών δημοσίων ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση 
αποστολών δημόσιας υπηρεσίας: αφενός οι ενισχύσεις που αποτελούν αντισταθμίσεις για την 
παροχή δημόσιας υπηρεσίας όπως προσδιορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής (μη 
κοινοποιήσιμες ενισχύσεις) και αφετέρου, δημόσιες ενισχύσεις που συμβάλλουν στη 
χρηματοδότηση αποστολών δημόσιας υπηρεσίας η συμβατότητα των οποίων μπορεί να 
εξετασθεί από την Επιτροπή με βάση κανόνες που προσδιορίζονται στο εν λόγω πλαίσιο κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 86 της Συνθήκης.



AM\556927EL.doc PE 354.208v01-00

EL EL

16.2.2005 A6-0034/8

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 8
Κατάθεση: Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE 

Έκθεση A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες (διαγραφή) δεν είναι μόνο 
σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, αλλά μπορεί και να 
συνεισφέρουν αισθητά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας,
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