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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

- A. εκτιμώντας ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού των
γενικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1 ζητεί την υιοθέτηση 
όλων των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση δεν θα μετεγκαθίστανται 
επί μακράς και προκαθορισμένης περιόδου και η διάταξη δια της οποίας θα 
αποκλείεται η συγχρηματοδότηση λειτουργιών που οδηγούν σε απώλεια θέσεων 
εργασίας ή στο κλείσιμο μονάδων στους υφιστάμενους τόπους δραστηριοτήτων
τους,

Or. de

  
1 P6_TA-PROV(2005)0277. 
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη A

A. εκτιμώντας ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως στόχο την ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης του συνόλου των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαγραφή),

Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη A

A. εκτιμώντας ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης του συνόλου των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ότι για τον σκοπό 
αυτόν πρέπει να διασφαλιστεί η συνάφεια μεταξύ της περιφερειακής αναπτυξιακής 
πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού (διαγραφή),

Or. cs

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A

A εκτιμώντας ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως στόχο την ενθάρρυνση 
μίας ισόρροπης ανάπτυξης του συνόλου των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα την κάλυψη της υστέρησης των φτωχών περιφερειών,·ότι για τον 
σκοπό αυτόν είναι χρήσιμο να διασφαλιστεί η συνάφεια μεταξύ της περιφερειακής 
αναπτυξιακής πολιτικής και των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών των 
κρατών μελών, πράγμα που σημαίνει ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κατά τρόπον ώστε να αποτελέσουν μέσα ώθησης της οικονομικής 
ανάπτυξης που δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με 
τους στόχους της αναθεωρημένης ατζέντας της Λισαβόνας,

Or. en
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη A

A εκτιμώντας ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως στόχο την ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης του συνόλου των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ότι για τον 
σκοπό αυτόν πρέπει να διασφαλιστεί η συνάφεια μεταξύ της περιφερειακής 
αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού, πράγμα που σημαίνει ότι 
οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να είναι συμβατές με τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς,

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A

A εκτιμώντας ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως στόχο την ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης (διαγραφή) των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ότι για τον 
σκοπό αυτόν πρέπει να διασφαλιστεί η συνάφεια μεταξύ της περιφερειακής 
αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
δημόσιες ενισχύσεις δεν πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τις μετεγκαταστάσεις 
οικονομικών δραστηριοτήτων,

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη A

A εκτιμώντας ότι η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης έχει ως στόχο την ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης του συνόλου των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ότι για τον 
σκοπό αυτόν πρέπει να διασφαλιστεί η συνάφεια μεταξύ της περιφερειακής 
αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
δημόσιες ενισχύσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν μέσα ώθησης για τις 
μετεγκαταστάσεις οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά ούτε μπορούν να τις 
παρεμποδίσουν παραβαίνοντας τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύμφωνα με 
τον όρο ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να είναι σύμφωνες με τον στόχο της 
προώθησης της κοινωνικής προστασίας σε υψηλά επίπεδα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΚ,

Or. pt
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

A α εκτιμώντας ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
οποίο της επιτρέπει να μειώσει τις ανισότητες με τις φτωχότερες περιφέρειες και το 
οποίο είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επενδύσεων
σε υποδομές σε αυτές τις περιφέρειες· εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις 
αποτελούν νόμιμο μέσο επίτευξης αυτού του στόχου,

Or. fr

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. εκτιμώντας ότι τα κύρια κίνητρα για τις μετεγκαταστάσεις συνδέονται με τους εν 
εξελίξει παράγοντες (αγορά, γεωγραφική θέση, εργατικό κόστος και ευελιξία, 
φορολογικό σύστημα, κόστος ενέργειας) στη μελλοντική χώρα εγκατάστασης,
γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η εφάπαξ χρηματοδότηση έχει γενικά παράπλευρες 
επιπτώσεις,

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. εκτιμώντας ότι αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να μετεγκατασταθούν αν και δεν 
διακυβεύεται η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα, ή η οικονομική βιωσιμότητά 
τους· εκτιμώντας ότι ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο καθιστούν τους 
υπαλλήλους τους ανέργους, σε ορισμένες περιπτώσεις σε περιφέρειες όπου δεν 
υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης· εκτιμώντας ότι αυτές οι 
αποφάσεις λαμβάνονται αφότου οι επιχειρήσεις έχουν λάβει εθνικές και κοινοτικές 
δημόσιες ενισχύσεις, σκοπός των οποίων είναι ακριβώς να ενισχύσουν την 
προώθηση της ανάπτυξης σε περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες,

Or. pt
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. εκτιμώντας ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις σε γενικές γραμμές
μετεγκαθίστανται αμιγώς με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους· εκτιμώντας ότι 
τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν από «νομαδικές» επενδύσεις, δηλαδή, 
επιχειρήσεις οι οποίες εφόσον διασφαλίζουν τα κίνητρα, την υποστήριξη, και 
φθηνό εργατικό δυναμικό που στερείται δικαιωμάτων, ενώ επωφελούνται επίσης 
από ελαστικότερες περιβαλλοντικές  ρυθμίσεις, επιχειρούν να αποκομίσουν υψηλά 
κέρδη βραχυπρόθεσμα, έως ότου, έχοντας βρει επικερδέστερη εναλλακτική λύση, 
μετεγκατασταθούν, ορισμένες φορές χωρίς καν να τιμήσουν τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει αγνοώντας τις εξαιρετικά σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 
ζημίες που επιφέρουν οι ενέργειές τους,

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Aγ. εκτιμώντας ότι η κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω συνεπάγεται την 
επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης ενός κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου  το οποίο
να προβλέπει τις ρυθμίσεις ή και τις κυρώσεις για την εξάλειψη του φαινομένου 
των μετεγκαταστάσεων των επιχειρήσεων αυτού του είδους,

Or. pt

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný 

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη B

B εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση επιφέρει επίσης τη διαφοροποίηση των 
κοινωνικών προτύπων και των προτύπων εργασίας στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένου ενός λυσσαλέου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών εντός 
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη B

B εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η μείωση των 
φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά ορισμένων χωρών διευκολύνουν 
τις διεθνείς συναλλαγές (διαγραφή),

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η μείωση των 
φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά ορισμένων χωρών διευκολύνουν τις 
διεθνείς συναλλαγές και δύνανται επίσης να επιφέρουν (διαγραφή) περισσότερα 
φαινόμενα μετεγκατάστασης,

Or. pl

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernades

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη B

B. εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η μείωση των 
φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά ορισμένων χωρών διευκολύνουν 
τις διεθνείς συναλλαγές, προκαλώντας σε κάποιο βαθμό (διαγραφή) φαινόμενα 
μετεγκατάστασης,

Or. pt

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη B

B εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η μείωση των 
φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά ορισμένων χωρών διευκολύνουν τις 
διεθνείς συναλλαγές και παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρο με 
ευκαιρίες σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το γεγονός 
αυτό έχει ως συνέπεια ολοένα και περισσότερα φαινόμενα μετεγκατάστασης,

Or. fr



AM\583140EL.doc 7/61 PE 362-888v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη B

B εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η μείωση των 
φραγμών που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά ορισμένων χωρών διευκολύνουν τις 
διεθνείς συναλλαγές, αλλά αυξάνουν επίσης τους κινδύνους μετεγκατάστασης,

Or. fr

Τροπολογία: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. εκτιμώντας ότι οι υπερεθνικές εταιρείες αποτελούν τους βασικούς παίκτες στο 
παιχνίδι της μετεγκατάστασης και της αναδιάρθρωσης αναλαμβάνοντας περίπου 
τα δύο τρίτα του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου και διεξάγοντας το ένα τρίτο ως 
ενδοεταιρικές συναλλαγές,

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Bβ. εκτιμώντας ότι η μετεγκατάσταση δεν αποτελεί πλέον θέμα της φυσικής 
μετακίνησης μίας εγκατάστασης, η οποία επιτελεί την ίδια αποστολή σε 
διαφορετική τοποθεσία, αλλά διεξάγεται με ευρύτερη ποικιλία τρόπων, 
συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας, των στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ των 
εταιρειών, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των παρομοίων,

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Bγ. εκτιμώντας ότι τα κίνητρα των επιχειρήσεων για τις μετεγκαταστάσεις είναι 
ποικίλα, μεταξύ των οποίων η επιδίωξη πρόσβασης στις αναδυόμενες αγορές, η 
υπερνίκησης ρητρών τοπικού περιεχομένου, ο ανταγωνισμός των μισθών, ο 
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ανταγωνισμός των ενισχύσεων, οι ευκαιρίες «ελεύθερων» υποδομών, η 
φοροδιαφυγή,

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης (διαγραφή),

Or. fr

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης (διαγραφή),

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
δημιουργία (διαγραφή) θέσεων απασχόλησης και ότι δεν πρέπει να συνεργούν στη 
μετεγκατάσταση με απώλεια θέσεων εργασίας,

Or. pl

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και να επικεντρώνονται στην 
επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, την ευελιξία και τη νέα 
τεχνολογία και συνεπώς να επιτρέπουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού,
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Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και να μην προσφέρουν σε καμιά περίπτωση τα 
κίνητρα για μετεγκαταστάσεις που οδηγούν σε απώλειες θέσεων εργασίας,

Or. fr

Τροπολογία: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και ότι δεν πρέπει να συνεργούν στη 
μετεγκατάσταση και σε πρακτικές αλίευσης επιδοτήσεων,

Or. en

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις επιβάλλεται να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και ότι επιβάλλεται να μην συνεργούν 
στη μετεγκατάσταση με απώλεια θέσεων εργασίας,

Or. de

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ εκτιμώντας ότι η ανταγωνιστικότητα, η εύλογη ποσότητα νομοθετικών ρυθμίσεων 
σε δικαιολογημένους τομείς, και οι καλά καταρτισμένοι εργαζόμενοι έχουν 
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σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία εκτεταμένης απασχόλησης στο πλαίσιο της 
ΕΕ, οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία 
ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που εγκαταλείπουν την 
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. εκτιμώντας ότι οι δημόσιες ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και στην ισόρροπη περιφερειακή 
ανάπτυξη και δεν πρέπει να πυροδοτούν τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στις 
οποίες έχει χορηγηθεί δημόσια ενίσχυση σε συγκεκριμένη περιοχή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα και για τον σκοπό ανάπτυξης αυτής της περιοχής
και οι οποίες στη συνέχεια αποσύρουν την  επένδυση αυτή από την εν λόγω 
περιοχή όταν μετεγκαθίστανται σε μία περιοχή η οποία προσφέρει διαφορετικό 
επίπεδο υποστήριξης ή ακόμη και σε περιοχή εκτός της ΕΕ,

Or. cs

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γ a. εκτιμώντας ότι οι μετεγκαταστάσεις συνιστούν ένα απαραίτητο μέρος του κύκλου 
ζωής των προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και τη 
δημιουργία νέων δυνατοτήτων παραγωγής σε προγενέστερους τόπους 
δραστηριοτήτων και αλλού,

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Δ

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Δ

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Δ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνα για τη 
διασφάλιση της πλήρους επιβολής της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας για την 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση ως τμήμα του τακτικού διαλόγου 
μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών, και της συμμετοχής των αντίστοιχων 
εκπροσώπων τους (συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις επιχειρήσεων) σε 
τριμερείς διαπραγματεύσεις σε εθνικό επίπεδο,

Or. en

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ εκτιμώντας ότι οι αυξήσεις της διάρκειας της εργασίας ή η επιδείνωση των 
συνθηκών εργασίας επιτυγχάνονται σε ορισμένες επιχειρήσεις μέσω μιας 



PE 362-888v01-00 12/61 AM\583140EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

διαδικασίας εκβιασμού για μετεγκατάσταση,

Or. fr

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Margie Sudre

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ εκτιμώντας ότι οι αυξήσεις της διάρκειας της εργασίας ή οι εκπτώσεις στην ποιότητα 
των συνθηκών εργασίας σκιαγραφούνται, σε ορισμένες επιχειρήσεις, ως η μόνη 
εναλλακτική λύση αντί της μετεγκατάστασης,

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ εκτιμώντας ότι οι αυξήσεις της διάρκειας της εργασίας και οι εκπτώσεις στην 
ποιότητα των συνθηκών εργασίας ενδέχεται να επιτευχθούν σε ορισμένες 
επιχειρήσεις μέσω της απειλής για μετεγκατάσταση ως εναλλακτική λύση,

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δ a. εκτιμώντας ότι οι μετεγκαταστάσεις είναι σύμφυτες με τη διαρθρωτική αλλαγή,

Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δ a εκτιμώντας ότι η δημόσια ενίσχυση μπορεί να είναι απαραίτητη ως επείγον μέτρο 
σε περιπτώσεις όπου η αναδιάρθρωση ή η μετεγκατάσταση θα οδηγήσει σε 
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μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας σε δεδομένο τόπο δραστηριοτήτων,

Or. en

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δ a εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντικειμενικά δεδομένα όσον αφορά το 
φαινόμενο της μετεγκατάστασης, τα οποία να επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση και 
την εξατομίκευσή του,

Or. en

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Δβ λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της μετεγκατάστασης δεν προσδιορίζεται κατ’
ουδένα τρόπο στο κοινοτικό δίκαιο ή στα μη νομοθετικά κείμενα της ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 43
Παράγραφος 1

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 44
Παράγραφος 1

1. ζητεί να τηρηθούν ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 
καθώς και ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στο άρθρο 1-3 του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης 
(διαγραφή)·

Or. de
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 45
Παράγραφος 1

1 ζητεί να τηρηθούν ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 
καθώς και ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 1-3 στοιχείο 3 του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης, και 
να αποφευχθούν πρακτικές όπως οι μετεγκαταστάσεις, οι οποίες δεν συμβάλλουν 
στην υλοποίησή τους·

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 46
Παράγραφος 1

1 ζητεί να τηρηθούν ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς 
και ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 1-3 του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης και, σε αυτό το 
πλαίσιο να αναπτυχθεί μία συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση πρακτικών
όπως οι μετεγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 47
Παράγραφος 1

1. ζητεί να τηρηθούν ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς 
και ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 1-3 του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης, και να 
προληφθούν (διαγραφή) πρακτικές όπως η χορήγηση δημόσιας ενίσχυσης σε 
επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν την εν λόγω επένδυση για την επίτευξη του 
ανωτέρω στόχου και σκοπού·

Or. cs
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Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 48
Παράγραφος 1

1 ζητεί να εφαρμοστεί ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 
καθώς και ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 1-3 του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης, και να μη 
στηριχθούν οικονομικά από την ΕΕ πρακτικές όπως οι μετεγκαταστάσεις, οι οποίες 
δεν συμβάλλουν στην υλοποίησή τους·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 49
Παράγραφος 1

1. ζητεί να τηρηθούν ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 
καθώς και ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στο άρθρο 1-3 του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης, και να 
αποφευχθούν  πρακτικές όπως οι μετεγκαταστάσεις, ειδικά όταν εδράζονται σε 
τακτικές εκβιασμού βιομηχανικών σχέσεων ή κοινωνικό ντάμπινγκ·

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 50
Παράγραφος 1

1. ζητεί να τηρηθούν ο στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 
καθώς και οι στρατηγικοί στόχοι της πλήρους απασχόλησης με δικαιώματα και της 
κοινωνικής προόδου, ο οποίος περιλαμβάνεται στο άρθρο 1-3 του σχεδίου 
Συνταγματικής Συνθήκης, και να ληφθούν σαφή μέτρα για την καταπολέμηση
πρακτικών όπως οι μετεγκαταστάσεις, οι οποίες δεν συμβάλλουν στην υλοποίησή 
τους·

Or. pt
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 51
Παράγραφος 1 α (νέα)

1 a επισημαίνει ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
εξυπηρετούν τον σκοπό της συνοχής ο οποίος συνίσταται στην προώθηση της 
συνεκτικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, και ότι οι 
προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα στις περιφέρειες που 
υστερούν οικονομικά·

Or. fr

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 52
Παράγραφος 1 α (νέα)

1 a καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συνολικούς 
κοινωνικοοικονομικούς δείκτες για την καλύτερη αξιολόγηση του σύνθετου 
φαινομένου της μετεγκατάστασης, και προς τούτο, ζητεί από το Συμβούλιο να 
συγκαλέσει διακυβερνητική διάσκεψη για τον καθορισμό μέσων εξάλειψης των 
αρνητικών συνεπειών των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της 
περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 53
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. υποστηρίζει ότι ο υψηλός αριθμός των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων συνδέεται 
με την απελευθέρωση του εμπορίου και των κινήσεων των κεφαλαίων και την 
παγκόσμια απορρύθμιση της αγοράς εργασίας η οποία αρχικά επήλθε από τον 
ΠΟΕ·

Or. pt
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 54
Παράγραφος 1 β (νέα)

1β. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκρίνουν τον κανονισμό για τις ξένες
επενδύσεις, ο οποίος είναι απαραίτητος για την καταπολέμηση του κλεισίματος
των επιχειρήσεων και των μετεγκαταστάσεων· προτείνει τον καθορισμό ενός 
ρυθμιστικού πλαισίου ως επείγον θέμα, βάσει του οποίου οι κοινοτικές ενισχύσεις
επενδύσεων θα υπόκεινται στην απαίτηση να πληρούν οι επιχειρήσεις τους  όρους
των συμβάσεων, οι οποίοι χρησιμεύουν στην προστασία του κοινού συμφέροντος 
και των συμφερόντων των εργαζομένων και των περιοχών που έχουν πληγεί, 
συντελώντας ως εκ τούτου στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 55
Παράγραφος 1 γ (νέα)

1γ. προτείνει ότι, μεταξύ άλλων πραγμάτων, ο κανονισμός πρέπει

- να παρέχει αρκούντως μακρά συμβατικά χρονοδιαγράμματα προκειμένου να 
καταστεί πραγματικότητα ο αρχικός στόχος, δηλαδή η δημιουργία 
σταθερών και μόνιμων θέσεων εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη στην εν
λόγω περιοχή,

- να ορίσει τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στις επιχειρήσεις που 
μετεγκαταστάθηκαν, ακόμη και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ένωση, 
χωρίς να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, συγκεκριμένα δια 
των οποίων, θα πρέπει να επιστρέψουν την ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε 
παλαιότερα και να κριθούν ακατάλληλες να λάβουν περαιτέρω κοινοτική 
υποστήριξη για περίοδο η οποία θα καθοριστεί,

- να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν θιγεί 
διασφαλίζοντας πλήρως ότι τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα θα είναι 
ενήμερα και θα δύνανται να διαδραματίσουν καθ’ όλα καίριο ρόλο, αν μη τι 
άλλο λόγω του δικαιώματος της αρνησικυρίας, και ορίζοντας τα κριτήρια 
της καταβλητέας αποζημίωσης στους εργαζόμενους εφόσον μία επιχείρηση 
παραλείψει να ικανοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις,

- να παραχωρήσει επαρκή χρόνο, ανάλογο της ενεχόμενης επένδυσης, για 
πρότερη προειδοποίηση σε περίπτωση που μία επιχείρηση θελήσει να 
μετεγκατασταθεί ή να διακόψει τις λειτουργίες της·
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Or. pt

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 56
Παράγραφος 2

2 υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να αρχίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη την 
υιοθέτηση μέτρων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να αποφευχθούν οι
αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και η άμεση ή έμμεση απώλεια 
θέσεων εργασίας, που προκαλούν οι μετεγκαταστάσεις στις περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλήττονται από την αναχώρηση επιχειρήσεων εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 57
Παράγραφος 2

2 υπογραμμίζει τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες των μετεγκαταστάσεων στην 
οικονομική ανάπτυξη και την άμεση ή έμμεση απώλεια θέσεων εργασίας, που 
προκαλούν οι μετεγκαταστάσεις στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
πλήττονται από την αναχώρηση επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 58
Παράγραφος 2

2 υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και τις κοινωνικές 
τραγωδίες που προκαλεί η άμεση ή έμμεση απώλεια θέσεων εργασίας, που 
προκαλούν οι μετεγκαταστάσεις στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 
πλήττονται από την αναχώρηση επιχειρήσεων·

Or. fr
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 59
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και την άμεση ή 
έμμεση απώλεια θέσεων εργασίας, που προκαλούν οι μετεγκαταστάσεις στις 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλήττονται από την αναχώρηση 
επιχειρήσεων και οι οποίες διαθέτουν μικρή ή καθόλου δυνατότητα 
αναδιάρθρωσης·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 60
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και την άμεση ή 
έμμεση απώλεια θέσεων εργασίας, που προκαλούν οι μετεγκαταστάσεις στις 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλήττονται από την αναχώρηση 
επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομικές δυνάμεις (επί 
παραδείγματι στη Γερμανία) ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται από την πλήρη ή μερική μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων 
υπερβαίνει τις απώλειες θέσεων που προκύπτουν·

Or. de

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 61
Παράγραφος 2

2 υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη και την άμεση ή 
έμμεση απώλεια θέσεων εργασίας, που προκαλούν οι μετεγκαταστάσεις στις 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πλήττονται από την αναχώρηση 
επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ταυτόχρονα, ότι το αντικείμενο αυτής της έκθεσης 
δεν είναι η μετεγκατάσταση για αμιγώς οικονομικούς λόγους, αλλά αποκλειστικά 
η μετεγκατάσταση με μοναδικό σκοπό την κατάχρηση της ευρωπαϊκής 
οικονομικής ενίσχυσης·

Or. en
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Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 62
Παράγραφος 3

3 καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατάχρησης των κρατικών ενισχύσεων 
και να διασφαλιστεί η άμεση ανάκληση των δημόσιων και κοινοτικών 
επιχορηγήσεων σε αυτές τις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 63
Παράγραφος 3

3 καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική να ενθαρρύνει τη μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων στις οποίες χορηγείται δημόσια ενίσχυση σε συγκεκριμένη περιοχή 
για συγκεκριμένη δραστηριότητα και με σκοπό την ανάπτυξη αυτής της περιοχής 
και οι οποίες στη συνέχεια αποσύρουν αυτή την επένδυση από την εν λόγω 
περιοχή όταν μετεγκαθίστανται σε μία περιοχή η οποία παρέχει διαφορετικό 
επίπεδο υποστήριξης ή ακόμη και εκτός της ΕΕ·

Or. cs

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 64
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει (διαγραφή) μέτρα για τον έλεγχο καταστάσεων στις 
οποίες η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική ενδεχομένως να ενθαρρύνει τη 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, ιδίως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pl
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 65
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική να ενθαρρύνει τη μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων με επακόλουθες απώλειες θέσεων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 66
Παράγραφος 3

3 καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική να ενθαρρύνει τη μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων και να διασφαλιστεί ότι πράγματι συμβάλλει στην αποφυγή αυτού του 
ενδεχόμενου μέσω της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 67
Παράγραφος 4

4 λαμβάνει υπόψη τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή 
κυρώσεων στις επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας 
από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 68
Παράγραφος 4

4 προσυπογράφει τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή 
κυρώσεων στις επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας 
από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ, εκτιμά όμως ότι αυτό το
μέτρο δύναται να ενισχυθεί περαιτέρω·

Or. fr

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 69
Παράγραφος 4

4 επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 70
Παράγραφος 4

4 επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 71
Παράγραφος 4

4. επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 72
Παράγραφος 4

4 προσυπογράφει τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή 
κυρώσεων στις επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας 
από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 73
Παράγραφος 4

4. επισημαίνει τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας πενταετίας από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 74
Παράγραφος 4

4. επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εκτός της ΕΕ εντός μιας επταετίας από την 
ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (διαγραφή)·

Or. pl
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 75
Παράγραφος 4

4 επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ, εκτιμά όμως ότι αυτό το μέτρο δύναται να 
ενισχυθεί περαιτέρω, ειδικά μέσω παράλληλων μέτρων με επίκεντρο τη μετατροπή 
της επαγγελματικής ειδίκευσης του εργατικού δυναμικού και της ανάπτυξης πιο 
προηγμένων μεθόδων παραγωγής·

Or. pt

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 76
Παράγραφος 4

4 λαμβάνει υπόψη τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή 
κυρώσεων στις επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας 
από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι το 
ζήτημα εξακολουθεί να τελεί υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και κατανοεί την 
ανάγκη εναρμόνισης της χρονικής περιόδου με τις κατευθυντήριες γραμμές της 
περιφερειακής κρατικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 77
Παράγραφος 4

4 επισημαίνει τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή 
κυρώσεων στις επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας πενταετίας
από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (διαγραφή)·
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Or. cs

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 78
Παράγραφος 4

4 επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας επταετίας από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ, εκτιμά όμως ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί που προορίζονται για τη διασφάλιση του ως άνω μέτρου·

Or. cs

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 79
Παράγραφος 4

4 επικροτεί τη θέση της Επιτροπής, που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, και η οποία στοχεύει στην επιβολή κυρώσεων στις 
επιχειρήσεις που, ενώ έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους εντός μιας δεκαετίας από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης, ως ένα πρώτο απαραίτητο μέτρο για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ, εκτιμά όμως ότι αυτό το μέτρο δύναται να 
ενισχυθεί περαιτέρω·

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 80
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. προτείνει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις προτάσεις του Συμβουλίου και να 
μειώσει το χρονικό όριο για την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που 
μετεγκαθίστανται στα πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησης της
χρηματοδοτικής ενίσχυσης της ΕΕ·

Or. cs
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Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 81
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 82
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 83
Παράγραφος 5

5 ζητεί, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις 
για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης μελλοντικά από 
ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών ενισχύσεων για ένα 
ελάχιστο διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 84
Παράγραφος 5

5 ζητεί, επίσης, οι επιχειρήσεις που έλαβαν δημόσια ενίσχυση ή απέλυσαν το 
προσωπικό στην στον αρχικό τόπο δραστηριοτήτων τους παραβαίνοντας το εθνικό 
ή διεθνές δίκαιο και στη συνέχεια προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις 
για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης μελλοντικά από 
ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών ενισχύσεων για ένα 
ελάχιστο διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασης·

Or. fr
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 85
Παράγραφος 5

5. ζητεί, κυρίως, οι επιχειρήσεις που έλαβαν δημόσια ενίσχυση και προέβησαν σε 
μετεγκατάσταση (διαγραφή) να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δημόσιες 
ενισχύσεις για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης 
μελλοντικά από ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών 
ενισχύσεων για ένα ελάχιστο διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία της 
μετεγκατάστασης·

Or. pl

Τροπολογία: Markus Pieper και László Surján

Τροπολογία 86
Παράγραφος 5

5. ζητεί, κυρίως, οι επιχειρήσεις που προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν κοινοτικές
ενισχύσεις για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης 
μελλοντικά από ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων (διαγραφή) για ένα 
ελάχιστο διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασης·

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 87
Παράγραφος 5

5 ζητεί, κυρίως, οι επιχειρήσεις που προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δημόσιες 
ενισχύσεις για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης 
μελλοντικά από ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών 
ενισχύσεων για ένα ελάχιστο διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία της 
μετεγκατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 88
Παράγραφος 5

5 ζητεί, κυρίως, οι επιχειρήσεις που προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις 
για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης μελλοντικά από 
ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών ενισχύσεων για ένα 
ελάχιστο διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 89
Παράγραφος 5

5 ζητεί, κυρίως, οι επιχειρήσεις που προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις 
για τον νέο τόπο δραστηριοτήτων τους και να αποκλείονται επίσης μελλοντικά από 
ενισχύσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή μέσω κρατικών ενισχύσεων για ένα 
ελάχιστο διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 90
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν βάσει αμοιβαία 
αποδεκτών κοινωνικοοικονομικών δεικτών τις πραγματικές επιπτώσεις από την 
άποψη της πλήρους απώλειας θέσεων εργασίας λόγω μετεγκατάστασης των 
επιχειρήσεων που προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εντός πέντε ετών αφότου έλαβαν κρατικές ενισχύσεις ή διαρθρωτικά κονδύλια, 
και ζητεί την επιβολή κλιμακούμενων κυρώσεων σε αυτές τις επιχειρήσεις, 
δηλαδή, την υποχρέωση επιστροφής του συνολικού ποσού (η των 5 πέμπτων) των 
κρατικών ενισχύσεων ή των διαρθρωτικών κονδυλίων που ελήφθησαν το πρώτο 
έτος και στη συνέχεια κατά φθίνοντα τρόπο σύμφωνα με το έτος κατά το οποίο 
προβαίνουν σε μετεγκατάσταση·

Or. en
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Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 91
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 92
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 93
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 94
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 95
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 96
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jan Březina και Manfred Weber

Τροπολογία 97
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 98
Παράγραφος 6 α (νέα)

6 a επικρίνει την απουσία επαρκών κοινών κοινωνικών προτύπων και την ύπαρξη 
νομιμοποιημένου κοινωνικού ντάμπινγκ, με ανησυχητικές συνέπειες για την 
εσωτερική αγορά της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 99
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 100
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 101
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 102
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 103
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 104
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι λόγω της απουσίας καλύτερου συντονισμού των εθνικών μας 
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συστημάτων στον φορολογικό τομέα και υψηλού βαθμού εναρμόνισης των 
κοινωνικών δικαιωμάτων, καθίσταται επιτακτική η λήψη ενός συνόλου 
συντονισμένων μέτρων μέσω των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
καλεί, εφεξής, για την ταχεία δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση των μετεγκαταστάσεων, η οποία να αναληφθεί σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συντονισμό με όλα τα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 105
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι λόγω της απουσίας καλύτερης εναρμόνισης των εθνικών μας συστημάτων 
στον φορολογικό και κοινωνικό τομέα, καθίσταται επιτακτική η λήψη ενός συνόλου 
συντονισμένων μέτρων μέσω των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
καλεί, εφεξής, για την ταχεία δημιουργία μιας (διαγραφή) ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση των μετεγκαταστάσεων, η οποία να αναληφθεί σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συντονισμό με όλα τα κράτη μέλη·

Or. pl

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 106
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι λόγω της απουσίας καλύτερης εναρμόνισης των εθνικών μας συστημάτων 
στον φορολογικό και κοινωνικό τομέα, καθίσταται επιτακτική η λήψη ενός συνόλου 
συντονισμένων μέτρων μέσω των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
καλεί, εφεξής, για την ταχεία δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων εντός και εκτός της 
ΕΕ, η οποία πρέπει να αναληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
συντονισμό με όλα τα κράτη μέλη·

Or. cs
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 107
Παράγραφος 7

7 θεωρεί ότι λόγω της απουσίας καλύτερης εναρμόνισης των εθνικών μας συστημάτων 
στον φορολογικό και κοινωνικό τομέα, καθίσταται επιτακτική η λήψη ενός συνόλου 
συντονισμένων μέτρων μέσω των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
καλεί, εφεξής, για την ταχεία δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μετεγκαταστάσεων, η οποία να αναληφθεί σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συντονισμό με όλα τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 108
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι λόγω της απουσίας καλύτερης εναρμόνισης των εθνικών μας συστημάτων 
στον φορολογικό και κοινωνικό τομέα, καθίσταται επιτακτική η λήψη ενός συνόλου 
συντονισμένων μέτρων μέσω των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
καλεί, εφεξής, για την ταχεία δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση των μετεγκαταστάσεων, η οποία να αναληφθεί σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του αποτελεσματικού συντονισμού της 
μικροοικονομικής πολιτικής με όλα τα κράτη μέλη και της ενίσχυσης της 
κοινωνικής προστασίας που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. pt

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 109
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 110
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 111
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 112
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jan Březina και Manfred Weber

Τροπολογία 113
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper και László Surján

Τροπολογία 114
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να αναθέτει τακτικά σε υφιστάμενους επιστημονικούς φορείς 
την έρευνα για «τις γεωγραφικές επιπτώσεις των μετεγκαταστάσεων» και να 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα πορίσματά τους·
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Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin

Τροπολογία 115
Παράγραφος 8

8 καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση μίας ευρύτερης μελέτης από 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας 
(Ίδρυμα του Δουβλίνου), η οποία θα βασιστεί στο υφιστάμενο έργο του για τις
αναδιαρθρώσεις και τις μετεγκαταστάσεις και θα περιλαμβάνει τη διατύπωση
συγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την άρση των αρνητικών επιπτώσεων των 
μετεγκαταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 116
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα των μετεγκαταστάσεων και να 
υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για τα πορίσματα των διεξαγόμενων μελετών·

Or. pl

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 117
Παράγραφος 8

8 ζητεί για τον σκοπό αυτόν από την Επιτροπή να αναθέσει την υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής σε ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Μετεγκαταστάσεις, το οποίο 
θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής, στο 
πλαίσιο της EUROSTAT ή του Παρατηρητηρίου του Δουβλίνου, και το οποίο θα 
αναλάβει μια αποστολή αξιολόγησης και παρακολούθησης των μετεγκαταστάσεων 
καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών τους επιπτώσεων·

Or. fr
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Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 118
Παράγραφος 8

8 ζητεί για τον σκοπό αυτόν από την Επιτροπή να αναθέσει την υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής σε ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Μετεγκαταστάσεις, το οποίο 
θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής, στο 
πλαίσιο της EUROSTAT ή του Παρατηρητηρίου του Δουβλίνου, και το οποίο θα 
αναλάβει μια αποστολή μελέτης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εντός ή εκτός 
της ΕΕ·

Or. cs

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 119
Παράγραφος 8

8. ζητεί για τον σκοπό αυτόν από την Επιτροπή να αναθέσει την υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής σε ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Μετεγκαταστάσεις, το οποίο 
θα (διαγραφή) δημιουργηθεί στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής, στο 
πλαίσιο της EUROSTAT ή του Παρατηρητηρίου του Δουβλίνου, και το οποίο θα 
αναλάβει μια αποστολή μελέτης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και υποβολής 
συγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την άρση των αρνητικών επιπτώσεων των 
μετεγκαταστάσεων·

Or. pt

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 120
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 121
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 122
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 123
Παράγραφος 9

9 καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με σκοπό την απαγόρευση της 
χορήγησης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν τις δραστηριότητες 
για τις οποίες λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση σε συγκεκριμένες περιοχές σε 
περιοχές με άλλες προτεραιότητες, απαιτήσεις και επίπεδο υποστήριξης, ιδίως  
εκτός της ΕΕ·

Or. cs

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy και Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 124
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων 
προς τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν (διαγραφή) την έδρα δραστηριοτήτων τους 
ιδίως εκτός της ΕΕ·

Or. pl
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Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 125
Παράγραφος 9

9 καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με σκοπό την απαγόρευση της 
χορήγησης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν (διαγραφή) την έδρα 
δραστηριοτήτων τους (διαγραφή) εκτός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper και László Surján

Τροπολογία 126
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με σκοπό την απαγόρευση της 
χορήγησης κοινοτικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν (διαγραφή)
την έδρα δραστηριοτήτων τους εντός ή εκτός της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία: Jan Březina και Manfred Weber

Τροπολογία 127
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με σκοπό την απαγόρευση της 
χορήγησης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν (διαγραφή) την έδρα 
δραστηριοτήτων τους εντός ή εκτός της ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 128
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με σκοπό την απαγόρευση της 
χορήγησης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν ή απειλούν να 
μεταφέρουν κατ’ ουσίαν την έδρα δραστηριοτήτων τους (διαγραφή) εκτός της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 129
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με σκοπό την απαγόρευση της 
χορήγησης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις που μεταφέρουν ή απειλούν να 
μεταφέρουν κατ’ ουσίαν την έδρα δραστηριοτήτων τους εντός ή εκτός της ΕΕ και οι 
οποίες, με αυτήν τους την ενέργεια, παραβιάζουν τον κανόνα της επταετίας ο 
οποίος προτείνεται σε σχέση με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων·

Or. pt

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 130
Παράγραφος 9 α (νέα)

9 a καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για 
τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα ένα σύστημα το οποίο να 
επιτρέπει τη χορήγηση δημόσιας ενίσχυσης, ως επιτακτικό μέτρο, σε περίπτωση 
σημαντικών απωλειών θέσεων εργασίας ακόμη και αν η ενεχόμενη περιοχή ή 
τοποθεσία δεν είναι επιλέξιμη για την εν λόγω ενίσχυση·

Or. en
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Τροπολογία: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 131
Παράγραφος 9 α (νέα)

9 a επαναλαμβάνει την απαίτησή του για συνεκτικότητα της νομοθεσίας για τις 
κρατικές ενισχύσεις και για την αποφυγή των υπερβολικών ανισοτήτων στη 
χορηγούμενη ενίσχυση μεταξύ γειτονικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 132
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 133
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz, Vladimír Železný

Τροπολογία 134
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 135
Παράγραφος 10

διαγράφεται
Or. pl

Τροπολογία: Markus Pieper και László Surján

Τροπολογία 136
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Επιτροπή η χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων και της 
συγχρηματοδότησης από τα κράτη μέλη να γίνεται υπό την προϋπόθεση της 
σύναψης μακροπρόθεσμων συμφωνιών στον τομέα της απασχόλησης και της 
τοπικής ανάπτυξης·(διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 137
Παράγραφος 10

10 ζητεί από την Επιτροπή η χορήγηση δημόσιων ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών να γίνεται υπό την 
προϋπόθεση της σύναψης αρκούντως μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων στον τομέα της 
απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 138
Παράγραφος 10

10 ζητεί από την Επιτροπή η χορήγηση δημόσιων ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών να γίνεται υπό την 
προϋπόθεση της σύναψης μακροπρόθεσμων συμφωνιών στον τομέα της 
απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης· αυτές οι συμφωνίες θα υπογράφονται από 
τους υπευθύνους της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και των τοπικών και 
περιφερειακών αρμόδιων φορέων·
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Or. fr

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 139
Παράγραφος 10

10 ζητεί από την Επιτροπή η χορήγηση δημόσιων ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών να γίνεται υπό την 
προϋπόθεση της σύναψης σαφών συμφωνιών στον τομέα της απασχόλησης και της 
τοπικής ανάπτυξης· αυτές οι συμφωνίες θα υπογράφονται από τους υπευθύνους της 
ενδιαφερόμενης επιχείρησης·

Or. fr

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 140
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a ζητεί την επιβολή της υποχρέωσης στην επιχείρηση να επιστρέφει τη χορηγηθείσα 
ενίσχυση εάν δεν τηρηθούν οι εν λόγω συμφωνίες·

Or. fr

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 141
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 142
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 143
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Manfred Weber και Jan Březina

Τροπολογία 144
Παράγραφος 11

11. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στη σημασία του να συνοδεύονται αυτές οι 
κοινοτικές ενισχύσεις από σοβαρές εγγυήσεις όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη 
απασχόληση (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 145
Παράγραφος 11

11 εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στη σημασία του να συνοδεύονται αυτές οι 
κοινοτικές ενισχύσεις από σοβαρές εγγυήσεις όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη 
απασχόληση (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 146
Παράγραφος 11

11. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στη σημασία του να συνοδεύονται αυτές οι 
κοινοτικές ενισχύσεις από σοβαρές εγγυήσεις όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη 
απασχόληση (διαγραφή)·

Or. pt



PE 362-888v01-00 44/61 AM\583140EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 147
Παράγραφος 11

11. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στη σημασία του να συνοδεύονται αυτές οι 
κοινοτικές ενισχύσεις από σοβαρές εγγυήσεις όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη 
απασχόληση (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 148
Παράγραφος 11

11 εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στη σημασία του να συνοδεύονται αυτές οι 
κοινοτικές ενισχύσεις από σοβαρές εγγυήσεις όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, περιφερειακής ανάπτυξης και της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 149
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί (διαγραφή) διατάξεις όσον αφορά τη δέουσα 
διαδικασία σε περίπτωση καταβολής των επιδοτήσεων από τις επιχειρήσεις που δεν 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους για κάθε επένδυση για την οποία έλαβαν δημόσια 
ενίσχυση·

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 150
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με συνέπεια τις υφιστάμενες διατάξεις όσον 
αφορά την (διαγραφή) καταβολή των επιδοτήσεων από τις επιχειρήσεις που δεν 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους για κάθε επένδυση για την οποία έλαβαν δημόσια 
ενίσχυση·
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Or. de

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 151
Παράγραφος 12

12 καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις όσον 
αφορά τη δέουσα διαδικασία για την καταβολή των επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν 
σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς την επένδυση για την 
οποία έλαβαν δημόσια ενίσχυση·

Or. fr

Τροπολογία: Markus Pieper και László Surján

Τροπολογία 152
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί συγκεκριμένες και λεπτομερείς διατάξεις όσον 
αφορά τη δέουσα διαδικασία σε περίπτωση καταβολής των επιδοτήσεων από τις 
επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους για κάθε επένδυση για την οποία 
έλαβαν δημόσια ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που προορίζεται για 
συγκεκριμένη περιοχή·

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 153
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 154
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Jan Březina και Manfred Weber

Τροπολογία 155
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 156
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 157
Παράγραφος 13

13 ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν έναν κατάλογο με 
τις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ή τα 
κοινοτικά κονδύλια προβαίνοντας σε μεταφορά δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της 
ΕΕ εντός της πενταετίας·

Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 158
Παράγραφος 13

13 ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν έναν κατάλογο με 
τις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ή τα 
κοινοτικά κονδύλια προβαίνοντας σε μεταφορά δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της 
ΕΕ εντός της πενταετίας απαγόρευσης·

Or. en
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 159
Παράγραφος 13

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν κατάλογο με τις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ή έλαβαν άμεσα ή έμμεσα κοινοτικές ή εθνικές δημόσιες ενισχύσεις και 
οι οποίες προχωρούν σε μεταφορά δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της ΕΕ κατά 
τρόπο αντίθετο του προτεινόμενου επταετούς κανόνα σε σχέση με τη 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 160
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 161
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 162
Παράγραφος 14

Διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 163
Παράγραφος 14

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 164
Παράγραφος 14

14. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας 
προκειμένου να αποφευχθούν οι μεταφορές επιχειρήσεων ή παραγωγικών τους 
μονάδων σε άλλη περιοχή ή χώρα της ΕΕ, οι οποίες έχουν ως μοναδικό στόχο την 
εξασφάλιση ευρωπαϊκής οικονομικής ενίσχυσης·

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 165
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 166
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 167
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jan Březina και Manfred Weber

Τροπολογία 168
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 169
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 170
Παράγραφος 15

Διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 171
Παράγραφος 15

15 ζητεί την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις 
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προκειμένου να αναπτύξουν, από κοινού με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των 
εργαζομένων και τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μια
υπεύθυνη διοίκηση επιχειρήσεων (διαγραφή) στο πλαίσιο της πραγμάτωσης της 
πολιτικής συνοχής η οποία θα στοχεύει στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 172
Παράγραφος 15

15 ζητεί την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις 
προκειμένου να αναπτύξουν, από κοινού με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των 
εργαζομένων και τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, μιας 
διοίκησης επιχειρήσεων που να διέπεται από κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της 
πραγμάτωσης της πολιτικής συνοχής 

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 173
Παράγραφος 16

16 ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τις επιχειρήσεις και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για 
την υλοποίηση των έργων, να ενσκήψει στην αποτελεσματική και εστιασμένη 
χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών (διαγραφή) ταμείων, με κεντρικό άξονα την 
επαγγελματική κατάρτιση και τη μεταβολή επαγγελματικής ειδίκευσης των 
εργαζομένων στις περιοχές που πλήττονται από τις αναδιαρθρώσεις ή τις 
μετεγκαταστάσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 174
Παράγραφος 16

16 ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, να ενσκήψει στην 
αποτελεσματική και εστιασμένη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, με κεντρικό άξονα την επαγγελματική κατάρτιση και τη μεταβολή 
επαγγελματικής ειδίκευσης των εργαζομένων στις περιοχές που πλήττονται από τις 
αναδιαρθρώσεις ή τις μετεγκαταστάσεις, ·ειδικά, των εργαζομένων αυτών που 
επλήγησαν άμεσα με απώλεια εργασίας ως αποτέλεσμα της μετεγκατάστασης του 
πρώην εργοδότη τους·
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Or. en

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 175
Παράγραφος 16

16 ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, να 
ενσκήψει στην αποτελεσματική και εστιασμένη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, με κεντρικό άξονα την επαγγελματική κατάρτιση και τη 
μεταβολή επαγγελματικής ειδίκευσης των εργαζομένων στις περιοχές που 
πλήττονται από τις αναδιαρθρώσεις ή τις μετεγκαταστάσεις ειδικά, των 
εργαζομένων αυτών που επλήγησαν άμεσα με απώλεια εργασίας ως αποτέλεσμα 
της μετεγκατάστασης του πρώην εργοδότη τους·

Or. en

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 176
Παράγραφος 16

16 ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενσκήψει στην αποτελεσματική και εστιασμένη 
χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με κεντρικό άξονα την 
επαγγελματική κατάρτιση και τη μεταβολή επαγγελματικής ειδίκευσης των 
εργαζομένων στις περιοχές που πλήττονται από τις αναδιαρθρώσεις ή τις 
μετεγκαταστάσεις· πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή – στα μέτρα για την 
κατάρτιση και τη μεταβολή της επαγγελματικής ειδίκευσης – στις ομάδες 
πληθυσμού που απασχολούνται σε παραδοσιακές βιομηχανίες· το ποσοστό 
απασχόλησης των γυναικών είναι συχνά υψηλό στις εν λόγω βιομηχανίες, καθώς 
και η αναλογία των ανθρώπων που είναι στα όρια της συνταξιοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 177
Παράγραφος 17

17 υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προσανατολισμού (διαγραφή) των παρεμβάσεων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων, που προσφέρουν νέες θέσεις απασχόλησης,  τη δια βίου 
επαγγελματική κατάρτιση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας·

Or. en
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Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 178
Παράγραφος 17

17 υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προσανατολισμού και αύξησης των παρεμβάσεων 
των Διαρθρωτικών Ταμείων στις φτωχές περιοχές με χαμηλότερο περιφερειακό 
ΑΕγχΠ στο πλαίσιο του ΠΑΔ (προτύπου αγοραστικής δύναμης) από ότι το μέσο 
περιφερειακό ΑΕγχΠ της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ενίσχυση της 
απασχόλησης, η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, που προσφέρουν νέες 
θέσεις απασχόλησης, η δια βίου επαγγελματική κατάρτιση και η αύξηση της 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 179
Παράγραφος 17

17. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προσανατολισμού και ενίσχυσης των παρεμβάσεων 
των Διαρθρωτικών Ταμείων με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, που προσφέρουν 
νέες θέσεις απασχόλησης, τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση και τη βελτίωση, τη 
διεύρυνση και την πρόοδο της παραγωγικότητας·

Or. pt

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 180
Παράγραφος 17

17 υπογραμμίζει την αναγκαιότητα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των 
μετεγκαταστάσεων, προσανατολισμού και ενίσχυσης των παρεμβάσεων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων, που προσφέρουν νέες θέσεις απασχόλησης, τη δια βίου 
επαγγελματική κατάρτιση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ιδίως σε περιοχές 
όπου οι παραδοσιακές βιομηχανίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, και κυρίως 
στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και στις περιοχές που υποφέρουν από το 
στατιστικό αποτέλεσμα·

Or. fr
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 181
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. προτείνει τη δημιουργία ενός κοινοτικού ταμείου πρωτίστως για την υποστήριξη 
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από εργαζόμενους και από προβληματικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτως ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης στις περιοχές που 
έχουν πληγεί από το κλείσιμο των επιχειρήσεων και τις μετεγκαταστάσεις·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 182
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski και Vladimír Železný

Τροπολογία 183
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ewa Hedkvist Petersen

Τροπολογία 184
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. sv
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 185
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 186
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 187
Παράγραφος 18

18. ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση ενόψει μιας πρώτης ευρωπαϊκής 
εναρμόνισης της βάσης υπολογισμού της φορολογίας των επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 188
Παράγραφος 18

18. ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση ενόψει ενός καλύτερου
ευρωπαϊκού συντονισμού των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών εφόσον 
αυτά επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, τις κινήσεις κεφαλαίων και των 
κεφαλαιουχικών κερδών και όσον αφορά την ακριβοδίκαιη φορολογική τους 
πολιτική στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημόσιων ενισχύσεων με στόχο την 
καταπολέμηση του φορολογικού ντάμπινγκ και την άρση των φορολογικών 
κινήτρων για τις μετεγκαταστάσεις·

Or. pt
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 189
Παράγραφος 18

18. ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση ενόψει μιας πρώτης ευρωπαϊκής 
προσέγγισης των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στη Συνθήκη ΕΚ, και της ακριβοδίκαιης φορολογικής 
τους πολιτικής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημόσιων ενισχύσεων·

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 190
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ετήσια ανακοίνωση για το κλείσιμο των 
επιχειρήσεων στις οποίες είχε χορηγηθεί προηγουμένως κοινοτική χρηματοδοτική 
βοήθεια και για τις μετεγκαταστάσεις στην Ένωση, εστιάζοντας επίσης στις 
επιπτώσεις τους από οικονομικής και κοινωνικής άποψης καθώς και από την 
άποψη της χωροταξίας και της περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. pt

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 191
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 192
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία: Jan Březina και Manfred Weber

Τροπολογία 193
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 194
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 195
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 196
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 197
Παράγραφος 19

19 θεωρεί ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
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πρόληψη των μετεγκαταστάσεων και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 198
Παράγραφος 19

19 θεωρεί ότι οι αρνητικές συνέπειες πολλών μετεγκαταστάσεων πρέπει να μας 
οδηγήσουν σε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό στοχασμό σχετικά με το ζήτημα της 
δημιουργίας ενός πραγματικού ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 199
Παράγραφος 19

19. θεωρεί ότι οι αρνητικές συνέπειες πολλών μετεγκαταστάσεων πρέπει να μας 
οδηγήσουν σε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό στοχασμό σχετικά με το ζήτημα της 
δημιουργίας ενός πραγματικού ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου, του οποίου το γενικό 
περίγραμμα θα μπορούσε ήδη να σκιαγραφηθεί με τον καθορισμό ενός ελάχιστου 
κοινωνικού κόστους ανά θέση απασχόλησης·(διαγραφή)·

Or. pt

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 200
Παράγραφος 19

19 θεωρεί ότι οι (διαγραφή) συνέπειες πολλών μετεγκαταστάσεων πρέπει να μας 
οδηγήσουν σε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό στοχασμό σχετικά με το ζήτημα της 
δημιουργίας ενός πραγματικού ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου, του οποίου το γενικό 
περίγραμμα θα μπορούσε ήδη να σκιαγραφηθεί με τον καθορισμό ενός ελάχιστου 
κοινωνικού κόστους ανά θέση απασχόλησης· αυτό το κοινωνικό κόστος θα μπορεί να 
υπολογίζεται με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στο αντίστοιχο κράτος μέλος·

Or. fr
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 201
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 202
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 203
Παράγραφος 20

20 ζητεί να δύναται να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι επιχείρησης που 
μετεγκαθιστά τις δραστηριότητες ή τμήμα των δραστηριοτήτων της για τις οποίες 
λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως 
απαιτώντας την επιστροφή όλων των δημόσιων χρηματοδοτήσεων τις οποίες είχε 
λάβει αυτή η επιχείρηση·

Or. cs

Τροπολογία: Markus Pieper και László Surján

Τροπολογία 204
Παράγραφος 20

20. ζητεί τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να λαμβάνει έναντι επιχείρησης που μετεγκαθιστά το σύνολο ή τμήμα των 
δραστηριοτήτων της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρα διαφύλαξης των θέσεων 
απασχόλησης, κυρίως απαιτώντας την επιστροφή όλων των κοινοτικών ενισχύσεων 
τις οποίες είχε λάβει αυτή η επιχείρηση, σε περίπτωση που αποτύχει να ικανοποιήσει 
τους σχετικούς όρους·

Or. de



AM\583140EL.doc 59/61 PE 362-888v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 205
Παράγραφος 20

20 ζητεί να δύναται να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι επιχείρησης που 
μετεγκαθιστά το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων της εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέτρα διαφύλαξης των θέσεων απασχόλησης, κυρίως απαιτώντας την 
επιστροφή όλων των δημόσιων ενισχύσεων τις οποίες είχε λάβει αυτή η επιχείρηση 
κατά τα δεκατέσσερα έτη προ της μετεγκατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 206
Παράγραφος 20

20 ζητεί να δύναται να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι επιχείρησης που 
μετεγκαθιστά το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων της εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέτρα διαφύλαξης των θέσεων απασχόλησης, κυρίως απαιτώντας την 
επιστροφή όλων των δημόσιων ενισχύσεων τις οποίες είχε λάβει αυτή η επιχείρηση·
κατά τα προηγούμενα επτά έτη·

Or. fr

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 207
Παράγραφος 20

20. ζητεί να δύναται να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι επιχείρησης που 
μετεγκαθιστά το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων της εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τη δεσμευτική επταετία, μέτρα διαφύλαξης των θέσεων 
απασχόλησης, κυρίως απαιτώντας την επιστροφή όλων των δημόσιων ενισχύσεων 
τις οποίες είχε λάβει αυτή η επιχείρηση·

Or. de

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 208
Παράγραφος 20

20. ζητεί να δύναται να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι επιχείρησης που 
μετεγκαθιστά το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων της εκτός της Ευρωπαϊκής 



PE 362-888v01-00 60/61 AM\583140EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Ένωσης, μέτρα διαφύλαξης των θέσεων απασχόλησης, κυρίως απαιτώντας την 
επιστροφή όλων των δημόσιων ενισχύσεων τις οποίες είχε λάβει αυτή η επιχείρηση 
εάν ο χαρακτήρας της μετεγκατάστασης είναι αντίθετος στον προτεινόμενο 
επταετή κανόνα σε σχέση με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων·

Or. pt

Τροπολογία: Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 209
Παράγραφος 20 α (νέα)

20 a υπενθυμίζει ότι μόνη η διαρθρωτική πολιτική δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσει 
τις αρνητικές συνέπειες των μετεγκαταστάσεων παρά μόνο εάν δημιουργηθούν οι 
ακόλουθοι όροι πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

• κοινά, υψηλά κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα τόσο στην ΕΕ όσο και στις 
υποψήφιες και συνδεδεμένες χώρες·

• επέκταση παγκοσμίως των ευρωπαϊκών και κοινωνικών προτύπων 
χρησιμοποιώντας την επιρροή της συμμετοχής της ΕΕ στον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου (ΠΟΕ)·

• εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους στον 
τομέα των μεταφορών μέσω ενός σταδιακού και προοδευτικού σχεδίου το οποίο θα 
υλοποιηθεί εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος·

Or. en

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 210
Παράγραφος 20 α (νέα)

20 a. ζητεί να δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν έχει 
χορηγηθεί ενίσχυση επιχείρησης·

Or. de

Τροπολογία: Jan Březina και Manfred Weber

Τροπολογία 211
Παράγραφος 20 α (νέα)

20 a. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα των συνοριακών περιοχών που 
πλήττονται από μεγάλες ελλείψεις ενισχύσεων·
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Or. de

Τροπολογία: Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 212
Παράγραφος 22

22 αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο,
(διαγραφή) στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Or. en


