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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αρχιτεκτονική ανοικτής αγοράς 
διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης, η 
οποία θα καθιστά δυνατό τον αυθεντικό 
ανταγωνισμό μεταξύ των υποδομών της 
αγοράς, είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των κεφαλαιαγορών της 
ΕΕ, με την παροχή κινήτρων για 
καινοτομίες με γνώμονα την αγορά και, 
συνεπώς, την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων για συνταξιούχους, 
επιχειρήσεις και επενδυτές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αρχιτεκτονική ανοικτής αγοράς 
διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης, η 
οποία θα καθιστά δυνατό τον αυθεντικό 
ανταγωνισμό μεταξύ των υποδομών της 
αγοράς, είναι καίριας σημασίας για τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των κεφαλαιαγορών της 
ΕΕ, με την παροχή κινήτρων για 
καινοτομίες με γνώμονα την αγορά και, 
συνεπώς, την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων για συνταξιούχους, 
επιχειρήσεις και επενδυτές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάγκη για μια δομή 
ανοικτής αγοράς πρέπει να βρίσκεται σε 
μια ισορροπία με τα ζητήματα 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

Or. en



AM\1233123EL.docx PE692.569v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

2.6.2021 A9-0168/3

Τροπολογία 3
Markus Ferber
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Πολιτική ανταγωνισμού – ετήσια έκθεση 2020
(2020/2223(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έγκριση προσωρινού πλαισίου για τα 
μέτρα κρατικών ενισχύσεων και τις 
τροποποιήσεις με στόχο την παράταση και 
επέκτασή του, το οποίο θεσπίστηκε ως 
απάντηση στις εξελίξεις λόγω της 
πρωτοφανούς  κρίσης COVID-19, ώστε να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις 
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας· υποστηρίζει τη διατήρηση 
έκτακτων μέτρων για όσο διάστημα 
συνεχίζεται η ανάκαμψη, αλλά 
υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο αποτελεί 
προσωρινό εργαλείο· τονίζει ότι η 
αποκατάσταση ενός αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα έχει επίσης καίρια 
σημασία για να διασφαλιστεί ότι η 
ανάκαμψη θα είναι ταχεία και συνεκτική· 
επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα 
δημοσιονομικά τους περιθώρια για την 
παροχή κρατικών ενισχύσεων·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έγκριση προσωρινού πλαισίου για τα 
μέτρα κρατικών ενισχύσεων και τις 
τροποποιήσεις με στόχο την παράταση και 
επέκτασή του, το οποίο θεσπίστηκε ως 
απάντηση στις εξελίξεις λόγω της 
πρωτοφανούς  κρίσης COVID-19, ώστε να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις 
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας· υποστηρίζει τη διατήρηση 
έκτακτων μέτρων για όσο διάστημα 
δικαιολογείται λόγω της επιδημιολογικής 
κατάστασης, αλλά υπογραμμίζει ότι το 
πλαίσιο αποτελεί προσωρινό εργαλείο· 
τονίζει ότι η αποκατάσταση ενός 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έχει 
επίσης καίρια σημασία για να διασφαλιστεί 
ότι η ανάκαμψη θα είναι ταχεία και 
συνεκτική· τονίζει ότι τα μέτρα στήριξης 
θα πρέπει να καθίστανται πιο στοχευμένα 
όσο προχωρά η ανάκαμψη· επισημαίνει 
τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τα 
δημοσιονομικά τους περιθώρια για την 
παροχή κρατικών ενισχύσεων·
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Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. σημειώνει ότι η φορολογία 
αποτελεί κυρίως εθνική αρμοδιότητα, η 
οποία εξαρτάται από τις πολιτικές απόψεις 
και τις ενέργειες των κυβερνήσεων και των 
κοινοβουλίων, και βασίζεται στις 
δημοσιονομικές πολιτικές και τις πολιτικές 
φιλοδοξίες όσον αφορά τα δημόσια 
οικονομικά· επιδοκιμάζει την 
επαγρύπνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όσον αφορά την επιβολή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της 
φορολογίας· επαναλαμβάνει ότι οι 
επιλεκτικές φορολογικές κρατικές 
ενισχύσεις μπορούν να δημιουργήσουν 
άνισους όρους ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και ότι ο επιθετικός 
φορολογικός σχεδιασμός δεν βλάπτει μόνο 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, αλλά υπονομεύει 
επίσης την εύρυθμη λειτουργία των 
κοινωνικών συστημάτων εν γένει· τονίζει 
τη σημασία της μεταρρύθμισης του 
ισχύοντος φορολογικού συστήματος 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φόροι 
καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργείται 
αξία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές της για τις 
κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να 
αξιολογήσει ποιες κρατικές ενισχύσεις 
φορολογικού χαρακτήρα στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό·

83. σημειώνει ότι η φορολογία 
αποτελεί κυρίως εθνική αρμοδιότητα, η 
οποία εξαρτάται από τις πολιτικές απόψεις 
και τις ενέργειες των κυβερνήσεων και των 
κοινοβουλίων, και βασίζεται στις 
δημοσιονομικές πολιτικές και τις πολιτικές 
φιλοδοξίες όσον αφορά τα δημόσια 
οικονομικά· επιδοκιμάζει την 
επαγρύπνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όσον αφορά την επιβολή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της 
φορολογίας· επαναλαμβάνει ότι οι 
επιλεκτικές φορολογικές κρατικές 
ενισχύσεις μπορούν να δημιουργήσουν 
άνισους όρους ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά και ότι ο επιθετικός 
φορολογικός σχεδιασμός δεν βλάπτει μόνο 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, αλλά υπονομεύει 
επίσης την εύρυθμη λειτουργία των 
κοινωνικών συστημάτων εν γένει· τονίζει 
τη σημασία της μεταρρύθμισης του 
ισχύοντος φορολογικού συστήματος 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φόροι 
καταβάλλονται εκεί όπου δημιουργείται 
αξία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές της για τις 
κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να 
αξιολογήσει ποιες κρατικές ενισχύσεις 
φορολογικού χαρακτήρα στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό· σημειώνει με ανησυχία ότι 
οι αποφάσεις για κρατικές ενισχύσεις 



AM\1233123EL.docx PE692.569v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

υψηλού προφίλ στον τομέα της 
φορολογίας έχουν ανατραπεί από το 
Γενικό Δικαστήριο· καλεί την Επιτροπή 
να προετοιμάζει πιο προσεκτικά τις 
αποφάσεις αυτές, ώστε να μπορούν να 
καθυστερούνυποστηριχθούν επιτυχώς 
ενώπιον δικαστηρίου·
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