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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το άρθρο 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

Or. pt

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

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS),

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

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής,

Or. en

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

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 7

- έχοντας υπόψη τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ,

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική αναφορά 7

- έχοντας υπόψη τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας και της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση,

Or. pt

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo and Cristobal Montoro Romero

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη A

A λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνοχής και οι πολιτικές κρατικών ενισχύσεων 
είναι συμπληρωματικές και ότι οι τελευταίες αποδείχτηκαν αποτελεσματικό μέσο 
προόδου προς την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης των εισοδημάτων στις 
διάφορες περιοχές της ΕΕ και είναι ταυτόχρονα συνεπείς με τους κανονισμούς που 
διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία (διαγραφή),
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Or. es

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη A

A λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνοχής και οι πολιτικές κρατικών ενισχύσεων 
είναι συμπληρωματικές, καθώς και ότι οι κανονισμοί που διέπουν τα διαρθρωτικά 
ταμεία και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπείς, ειδικά όσον αφορά τον καθορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών που δικαιούνται υποστήριξη,

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη A

A λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνοχής και οι πολιτικές κρατικών ενισχύσεων 
είναι συμπληρωματικές, καθώς και ότι οι κανονισμοί που διέπουν τα διαρθρωτικά 
ταμεία και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπείς, ειδικά όσον αφορά τον καθορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών που δικαιούνται υποστήριξη,

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη A

A λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συνοχής και οι πολιτικές κρατικών ενισχύσεων 
είναι συμπληρωματικές, καθώς και ότι οι κανονισμοί που διέπουν τα διαρθρωτικά 
ταμεία και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπείς, ειδικά όσον αφορά τον καθορισμό των 
γεωγραφικών περιοχών που δικαιούνται υποστήριξη,

Or. en
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Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες κρατικές ενισχύσεις από την άποψη της βασικής 
τους λειτουργίας ως μέσου περιφερειακής ανάπτυξης αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της συνοχής και ότι πρέπει ως 
εκ τούτου να υιοθετηθεί μία διαφορετική προσέγγιση έναντι τέτοιου είδους
κρατικών ενισχύσεων στη γενικότερη αντιμετώπιση των κρατικών ενισχύσεων που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς,

Or. es

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο III-220 της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, ο στόχος της συνοχής ενισχύεται μέσω της 
εισαγωγής της εδαφικής διάστασης,

Or. pt

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο III-424 της Συνθήκης για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες με 
οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν ειδικούς περιορισμούς,

Or. pt

Τροπολογία: Bernard Poignant, Gilles Savary 

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ζωνών κατανομής δεν αποτελεί συνέπεια 
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βελτίωσης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των εν λόγω περιοχών, αλλά 
αποτέλεσμα της μείωσης του ευρωπαϊκού ανώτατου ορίου όσον αφορά τον αριθμό 
των δικαιούχων και της διεύρυνσης των στατιστικών βάσεων,

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της συνοχής πρέπει να ενισχυθεί με ισχυροποίηση 
της εδαφικής διαστάσεως, και με αύξηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού που 
προορίζεται για χρηματοδότηση,

Or. pt

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προς τις περιφέρειες κρατικές ενισχύσεις που αποσκοπούν 
στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων μειονεκτικών περιοχών και 
περιοχών οικονομικής μεγέθυνσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για 
σχετική αύξηση της στρατηγικής οικονομικής ανταγωνιστικότητας της συγκεκριμένης 
περιοχής, (άρθ. 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ),

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij 

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεχόμενη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων πρέπει να 
είναι απολύτως διαφανής, ώστε να αποτελεί ένα δίκαιο μέσο επιδίωξης της 
ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής, και να προσφέρει μέσα διενέργειας αναλύσεων αντικτύπου των 
κρατικών ενισχύσεων, καθιστώντας έτσι δυνατή την εφαρμογή της αρχής της 
βέλτιστης σχέσης κόστους ωφελείας,

Or. en
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι απολύτως 
διαφανής, ώστε να αποτελεί ένα δίκαιο μέσο επιδίωξης της ισορροπημένης βιώσιμης
περιφερειακής ανάπτυξης, και να προσφέρει μέσα διενέργειας αναλύσεων αντικτύπου 
των κρατικών ενισχύσεων, καθιστώντας έτσι δυνατή την εφαρμογή -όποτε είναι 
δυνατόν- της αρχής της βέλτιστης σχέσης κόστους ωφελείας,

Or. pt

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

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι απολύτως 
διαφανής, ώστε να αποτελεί ένα δίκαιο μέσο επιδίωξης της ισορροπημένης και 
βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, και να προσφέρει μέσα διενέργειας αναλύσεων 
αντικτύπου των κρατικών ενισχύσεων, καθιστώντας έτσι δυνατή την εφαρμογή της 
αρχής της βέλτιστης σχέσης κόστους ωφελείας,

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Θα (νέα)

Θa. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη σύγκλισης ορισμένων ιδεών, όπως αυτών 
που ισχύουν σε σχέση με τις περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, που
χρησιμοποιούνται στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και στην πολιτική 
ανταγωνισμού, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη συνάφεια,

Or. fr
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ιa. υποστηρίζει την περαιτέρω εναρμόνιση των διαρθρωτικών ταμείων σύμφωνα με 
τους στόχους της Λισαβόνας και την ευελιξία των κρατών μελών να αναπτύσσουν 
μέτρα ενίσχυσης τα οποία διασφαλίζουν την εκτέλεσης της διαδικασίας της 
Λισαβόνας. Υποστηρίζει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την επιστημονική 
έρευνα και την αναφορά στα «κέντρα αριστείας», την περιφερειακή, τη 
διασυνοριακή και τη διατομεακή συνεργασία. Υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
συνεργασίες συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική ανάπτυξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητεί να ληφθεί αυτό υπόψη στις νέες παραμέτρους των 
κρατικών ενισχύσεων. (άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ),

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin 

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ιa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης για τους 
λόγους που καταγράφονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης πρέπει επίσης να 
αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές για την εφαρμογή των περιφερειακών
ενισχύσεων,

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper 

Τροπολογία 22
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής που αφορά τις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την παροχή περιφερειακών ενισχύσεων από τα κράτη μέλη για 
την περίοδο 2007-2013 (διαγραφή)·

Or. de
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Τροπολογία: Markus Pieper 

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. χαιρετίζει το γεγονός ότι κατέστη δυνατή η εξάλειψη σε διάφορες περιφέρειες του
φαινόμενου των οπισθοδρομήσεων στην ανάπτυξη σε σύγκριση με τον μέσο όρο 
της Κοινότητας· παρατηρεί ότι τα κράτη μέλη επιθυμούν να συνεχίσουν να 
επιτρέπουν στις εν λόγω περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης να λαμβάνουν 
περιορισμένες περιφερειακές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια μίας μεταβατικής 
περιόδου· υποστηρίζει, ωστόσο, την άποψη ότι τα ενεχόμενα κράτη μέλη 
απολαμβάνουν αυτό το προνόμιο μέσω της ανάλυσης της κατανομής που έχουν στη 
διάθεσή τους και ότι η εξέταση αυτών των περιφερειών δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
μείωση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης εις βάρος των άλλων κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία: Bernard Poignant, Gilles Savary 

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει ανακοίνωση σχετικά με τις περιφερειακές 
ενισχύσεις έως ότου οριστεί η δημοσιονομική προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από τα κράτη μέλη και έως ότου αποφασιστεί ο προϋπολογισμός για την 
περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant, Gilles Savary

Τροπολογία 25
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εγκρίνει ανακοίνωση σχετικά με τις 
περιφερειακές ενισχύσεις έως ότου οριστεί η δημοσιονομική προοπτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη μέλη και έως ότου αποφασιστεί ο 
προϋπολογισμός για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής·

Or. fr
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Τροπολογία: Rolf Berend 

Τροπολογία 26
Παράγραφος 2

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης  

Τροπολογία 27
Παράγραφος 2

2. πιστεύει ότι βάσει της αρχής της ισοτιμίας τα ανώτατα όρια των εντάσεων παροχής 
ενισχύσεων για κάθε μια από τις κατηγορίες του άρθρου 87, παρ. 3, σημείο α) πρέπει 
να παραμείνουν στη (νέα) περίοδο προγραμματισμού τα ίδια όπως στην προηγουμένη 
περίοδο 2000-2006·

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζιδάκης, Νικόλαος Βακάλης  

Τροπολογία 28
Παράγραφος 2

2. πιστεύει ότι βάσει της αρχής της ισοτιμίας τα ανώτατα όρια των εντάσεων παροχής 
ενισχύσεων και στις τρεις κατηγορίες του άρθρου 87, παρ. 3, σημείο α) πρέπει να 
παραμείνουν στη (νέα) περίοδο προγραμματισμού τα ίδια όπως στην προηγουμένη 
περίοδο 2000-2006

Or. el

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín
Sánchez Presedo

Τροπολογία 29
Παράγραφος 2

2. πιστεύει ότι βάσει της αρχής της ισοτιμίας τα ανώτατα όρια των εντάσεων παροχής 
ενισχύσεων σε όλες τις κατηγορίες του άρθρου 87, παρ. 3, σημείο α) πρέπει να 
παραμείνουν στη νέα περίοδο προγραμματισμού τα ίδια όπως στην προηγουμένη 
περίοδο 2000-2006·
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 30
Παράγραφος 2

2. πιστεύει ότι βάσει της αρχής της ισοτιμίας τα ανώτατα όρια των εντάσεων παροχής 
ενισχύσεων που ισχύουν στις δύο πρώτες κατηγορίες του άρθρου 87, παρ. 3, σημείο 
α) και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες πρέπει να παραμείνουν στη νέα περίοδο 
προγραμματισμού τα ίδια όπως στην προηγουμένη περίοδο 2000-2006·

Or. fr

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 31
Παράγραφος 2

2. πιστεύει ότι βάσει της αρχής της ισοτιμίας τα ανώτατα όρια των εντάσεων παροχής 
ενισχύσεων στις δύο πρώτες κατηγορίες του άρθρου 87, παρ. 3, σημείο α) πρέπει να 
μειωθούν, με στόχο την πρόληψη της αθέμιτης μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, σε 
επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει το απολύτως απαραίτητο για την άρση των 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών· υποστηρίζει εν προκειμένω την πρότερη γνώμη 
της Επιτροπής, όπως αυτή εκφράστηκε στην πρόταση της 17ης Δεκεμβρίου 2004,
και επιβεβαιώνει ότι η παροχή ενίσχυσεων έντασης μεγαλύτερης του 50% αυξάνει 
τον κίνδυνο ακατάλληλων πιστώσεων και πρέπει να αποφεύγεται για λόγους αρχής·

Or. de

Τροπολογία: Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 32
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί να οριστούν χαμηλότερα ανώτατα όρια έντασης των παρεχόμενων
ενισχύσεων (και προς τούτο να υπάρξει σχετική μείωση της διαφοράς μεταξύ των 
ανώτατων ορίων των δύο ακραίων κατηγοριών περιφερειών που λαμβάνουν 
ενίσχυση) με στόχο την πρόληψη των μετεγκαταστάσεων και του συνακόλουθου 
καταστρεπτικού ανταγωνισμού μεταξύ των μειονεκτικών περιοχών του άρθρου 
87, παράγραφος 3, στοιχείο a) των κρατών μελών· η διαφορά δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες·
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Or. it

Τροπολογία: Marian Harkin 

Τροπολογία 33
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει το ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας πρέπει να αποκτούν 
αυτομάτως καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Simon Busuttil

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει το ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας πρέπει να αποκτούν 
αυτομάτως καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α), και προτείνει 
επίσης να δίνεται η ίδια σημασία και σε περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά, γεωγραφικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 35
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει την πρόταση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας και 
θεωρεί ότι μικρού μεγέθους απομακρυσμένα νησιά όπως τα νησιά του Αιγαίου θα 
πρέπει να αποκτούν επίσης αυτομάτως το καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
στοιχείο α) ενώ παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν στην εκάστοτε περιφέρεια·

Or. el
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 36
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει το ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας πρέπει να αποκτούν 
αυτομάτως καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) ενώ παράλληλα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε 
περιφέρεια χωρίς να αυξάνεται η ένταση της παρεχόμενης ενίσχυσης που 
προτείνεται από την Επιτροπή·

Or. de

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 37
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει το ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας πρέπει να αποκτούν 
αυτομάτως το καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) ενώ παράλληλα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε 
περιφέρεια· ζητεί να υπάρχει αντίστοιχο καθεστώς και για τα νησιά με λιγότερους 
από 5.000 κατοίκους·

Or. el

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 38
Παράγραφος 3

3. χαιρετίζει το ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας πρέπει να αποκτούν 
αυτομάτως καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) ενώ παράλληλα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε 
περιφέρεια· ζητεί οι αυξήσεις της έντασης των επενδυτικών ενισχύσεων που 
εγκρίνονται σε αυτές τις περιοχές να είναι εντελώς ανεξάρτητες από το επίπεδο 
ανάπτυξής τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο μόνιμος χαρακτήρας των 
μειονεκτημάτων τους·

Or. fr
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 39
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant

Τροπολογία 40
Παράγραφος 4

4. τονίζει πόσο σημαντικές είναι όλες οι διαστάσεις της συνοχής και ζητεί να 
χορηγούνται επιδοτούμενα επιτόκια ενίσχυσης στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές 
που έχουν πληγεί από μεταστροφή της βιομηχανίας και τις περιοχές που υποφέρουν 
από σοβαρά και επί μονίμου βάσεως φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως 
είναι οι πλέον βόρειες περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 41
Παράγραφος 4

4. τονίζει πόσο σημαντικές είναι όλες οι διαστάσεις της συνοχής και ζητεί να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που έχουν πληγεί από 
μεταστροφή της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών εξόρυξης) και 
τις περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και επί μονίμου βάσεως φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι (διαγραφή) περιοχές με πολύ χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές·

Or. es
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal Montoro 
Romero

Τροπολογία 42
Παράγραφος 4

4. τονίζει πόσο σημαντικές είναι όλες οι διαστάσεις της συνοχής και ζητεί να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που έχουν πληγεί από 
μεταστροφή της βιομηχανίας και τις περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και επί 
μονίμου βάσεως φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι (διαγραφή)
περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι διασυνοριακές περιοχές, τα 
νησιά και οι ορεινές περιοχές·

Or. es

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 43
Παράγραφος 4

4. τονίζει πόσο σημαντικές είναι όλες οι διαστάσεις της συνοχής και ζητεί να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που έχουν πληγεί από 
μεταστροφή της βιομηχανίας και τις περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και επί 
μονίμου βάσεως φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον βόρειες 
περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 
ορεινές περιοχές· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
κατάρτισης ειδικών κριτηρίων που θα καταστήσουν δυνατό τον καθορισμό των 
ανωτέρω περιοχών και την παροχή σε αυτές ενίσχυσης επιπέδου αντίστοιχου της 
κλίμακας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν·

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Τροπολογία 44
Παράγραφος 4

4. τονίζει πόσο σημαντικές είναι όλες οι διαστάσεις της συνοχής και ζητεί να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που έχουν πληγεί από 
μεταστροφή της βιομηχανίας και τις περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και επί 
μονίμου βάσεως φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον βόρειες 
περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 
ορεινές περιοχές· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
κατάρτισης ειδικών κριτηρίων που θα καταστήσουν δυνατό τον καθορισμό των 
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ανωτέρω περιοχών και την παροχή σε αυτές ενίσχυσης επιπέδου αντίστοιχου της 
κλίμακας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 45
Παράγραφος 4

4. τονίζει πόσο σημαντικές είναι όλες οι διαστάσεις της συνοχής και ζητεί να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που έχουν πληγεί από 
μεταστροφή της βιομηχανίας και τις περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και επί 
μονίμου βάσεως φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον βόρειες 
περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 
ορεινές περιοχές· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
κατάρτισης ειδικών κριτηρίων που θα καταστήσουν δυνατό τον καθορισμό των 
ανωτέρω περιοχών και την παροχή σε αυτές ενίσχυσης επιπέδου αντίστοιχου της 
κλίμακας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 46
Παράγραφος 4

4. τονίζει πόσο σημαντικές είναι όλες οι διαστάσεις της συνοχής και ζητεί να δοθεί η 
δέουσα προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που έχουν πληγεί από 
μεταστροφή της βιομηχανίας και τις περιοχές που υποφέρουν από σοβαρά και επί 
μονίμου βάσεως φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον βόρειες 
περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 
ορεινές περιοχές· ζητεί, ωστόσο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί 
λεπτομερή κριτήρια, τα οποία θα επιτρέψουν τόσο τον καθορισμό των ανωτέρω
περιοχών όσο και τη χορήγηση ενισχύσεων αναλόγων των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν·

Or. en
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Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 47
Παράγραφος 5

5. προτείνει τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
στοιχείο α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως είχε ήδη ζητήσει στο 
ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με την Τρίτη Έκθεση για την Οικονομική και 
Κοινωνική Συνοχή (διαγραφή)· προτείνει ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση της 
έντασης των παρεχόμενων ενισχύσεων μεταξύ των περιοχών του άρθρου 87
παράγραφος 3, στοιχείο a), για τις οποίες προτείνεται ποσοστό έντασης 
παρεχόμενης ενίσχυσης 30 %, και των περιφερειών που πλήττονται από τον 
στατιστικό αντίκτυπο, με στόχο την αύξηση της έντασης της παρεχόμενης
ενίσχυσης για τις περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3, στοιχείο a)· η διαφορά 
στην ένταση των παρεχόμενων ενισχύσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 %·

Or. cs

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 48
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 
3,στοιχείο α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως είχε ήδη ζητήσει στο 
ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με την Τρίτη Έκθεση για την Οικονομική και 
Κοινωνική Συνοχή, προσφέροντας στις εν λόγω περιφέρειες αντιμετώπιση ίδια με 
αυτήν που εφαρμόζεται για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης βάσει των γενικών 
διατάξεων που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής· ζητεί, 
ωστόσο, η σχετική ρύθμιση για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου να 
διατηρηθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, δηλαδή μέχρι το 2013, 
χωρίς να υπάρχει ανασκόπηση της καταστάσεώς τους το 2009·

Or. el

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

Τροπολογία 49
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
στοιχείο α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως είχε ήδη ζητήσει στο 
ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με την Τρίτη Έκθεση για την Οικονομική και 
Κοινωνική Συνοχή, προσφέροντας στις εν λόγω περιφέρειες αντιμετώπιση ίδια με 
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αυτήν που εφαρμόζεται για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης βάσει των γενικών 
διατάξεων που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
τουλάχιστον έως 30.12.2009, συνιστά όμως η βελτιωμένη αυτή ρύθμιση να ισχύσει 
για ολόκληρη την περίοδο 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 50
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
στοιχείο α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως είχε ήδη ζητήσει στο 
ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με την Τρίτη Έκθεση για την Οικονομική και 
Κοινωνική Συνοχή, προσφέροντας στις εν λόγω περιφέρειες αντιμετώπιση ίδια με 
αυτήν που εφαρμόζεται για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης βάσει των γενικών 
διατάξεων που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
τουλάχιστον έως τις 30.12.2013·

Or. en

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 51
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
στοιχείο α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως είχε ήδη ζητήσει στο 
ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με την Τρίτη Έκθεση για την Οικονομική και 
Κοινωνική Συνοχή, προσφέροντας στις εν λόγω περιφέρειες αντιμετώπιση ίδια με 
αυτήν που εφαρμόζεται για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης βάσει των γενικών 
διατάξεων που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
τουλάχιστον έως τις 30.12.2013·

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 52
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, 



ΡΕ 364.904v01-00 18/68 AM\587557EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

στοιχείο α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως είχε ήδη ζητήσει στο 
ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με την Τρίτη Έκθεση για την Οικονομική και 
Κοινωνική Συνοχή, προσφέροντας στις εν λόγω περιφέρειες αντιμετώπιση ίδια με 
αυτήν που εφαρμόζεται για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης βάσει των γενικών 
διατάξεων που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
τουλάχιστον έως την 31η Δεκεμβρίου 2013·

Or. de

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Τροπολογία 53
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει τη διατήρηση του καθεστώτος περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
στοιχείο α) για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, όπως είχε ήδη ζητήσει στο 
ανωτέρω ψήφισμά του σχετικά με την Τρίτη Έκθεση για την Οικονομική και 
Κοινωνική Συνοχή, προσφέροντας στις εν λόγω περιφέρειες αντιμετώπιση ίδια με 
αυτήν που εφαρμόζεται για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης βάσει των γενικών 
διατάξεων που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
(διαγραφή)· θεωρεί ότι, εφόσον αυτού του είδους οι ενισχύσεις αποτελούν βασικό 
εργαλείο για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της συνοχής, οι εν λόγω 
περιφέρειες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής αυτής της ενίσχυσης καθ’ όλη 
την περίοδο ισχύος των μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις· αυτό θα προλάμβανε την επιβολή οιωνδήποτε κυρώσεων στις 
περιφέρειες που έχουν αποδείξει ότι κάνουν ορθή χρήση των ενισχύσεων που 
λαμβάνουν·

Or. es

Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 54
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. ζητεί –προκειμένου να προληφθεί η απότομη πτώση της έντασης των παρεχόμενων 
ενισχύσεων η οποία ενδεχομένως θα διακυβεύσει την ανάπτυξη των εμπλεκόμενων 
περιοχών– για τις περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) οι οποίες 
μετατρέπονται σε περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) λόγω της 
οικονομικής τους μεγέθυνσης, να δοθεί μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας η ένταση της παρεχόμενης ενίσχυσης θα μειώνεται σταδιακά, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση των περιφερειακών
ενισχύσεων και την τρίτη έκθεση για την κοινωνική και οικονομική συνοχή·
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Or. es

Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 55
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. ζητεί οι παρούσες περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) οι οποίες 
σύμφωνα με την παράγραφο 5, στοιχείο 7) των ισχυουσών κατευθυντηρίων 
γραμμών για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων δικαιούνται μεταβατική 
περίοδο σταδιακής μείωσης της ενίσχυσης, να διατηρήσουν το καθεστώς του 
άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των 
μελλοντικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις·

Or. es

Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 56
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει μια μεταβατική περίοδο μείωσης της έντασης της 
ενίσχυσης για τις παρούσες περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) οι 
οποίες σύμφωνα με τη νέα πρόταση δεν δικαιούνται ενίσχυση·

Or. es

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 57
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Τροπολογία 58
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 59
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 60
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 61
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 62
Παράγραφος 6

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 63
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 64
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 65
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 66
Παράγραφος 6

6. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαχθεί ανασκόπηση της καταστάσεως 
των περιφερειών στατιστικού αντικτύπου το 2009, ζητεί δε να συνεχίσουν να 
υπόκεινται στο άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) εάν το επίπεδο του σχετικού 
τους πλούτου παρουσιάζει μείωση την 1η Ιανουαρίου 2007·

Or. en
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 67
Παράγραφος 6

6. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαχθεί ανασκόπηση της καταστάσεως 
των περιφερειών στατιστικού αντικτύπου το 2009, ζητεί δε να διατηρήσουν το 
καθεστώς τους ως περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) εάν η 
οικονομική τους κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί όσον αφορά τη μέση τιμή ΑΕγχΠ της 
ΕΕ των 15 εν συγκρίσει προς το 2006;

Or. el

Τροπολογία: Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 68
Παράγραφος 6

6. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαχθεί ανασκόπηση της καταστάσεως 
των περιφερειών στατιστικού αντικτύπου το 2009, ζητεί δε να διατηρήσουν το 
καθεστώς τους ως περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) εάν η 
οικονομική τους κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί όσον αφορά τη μέση τιμή ΑΕγχΠ της 
ΕΕ εν συγκρίσει προς το 2006· καλεί την Επιτροπή να δηλώσει σαφώς ότι κατόπιν 
της ανασκόπησης, η αλλαγή του καθεστώτος μίας περιφέρειας –από καθεστώς του 
άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) σε καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, 
στοιχείο γ)– δεν δύναται επ’ ουδενί να προκαλέσει τη μείωση του ανώτατου ορίου 
πληθυσμού που έχει καθοριστεί για κάθε κράτος μέλος·

Or. it

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 69
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. έχει την πεποίθηση ότι οι περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου πρέπει να 
διατηρήσουν το καθεστώς τους ως περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3,
στοιχείο a) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·

Or. en
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 70
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. αναμένει ότι η αρχή για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου θα θεωρηθεί ως 
προηγούμενο για την αναμόρφωση της μελλοντικής διαρθρωτικής πολιτικής 
σύμφωνα με τη συνεχή διαδικασία διεύρυνσης και ότι πρέπει, συνεπώς, να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις υφιστάμενες περιφέρειες συνοχής στην περίοδο 
προγραμματισμού 2014 – 2021·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant

Τροπολογία 71
Παράγραφος 7

7. εκτιμά το ότι η Επιτροπή υποβάλλει νέες προτάσεις όσον αφορά τα κριτήρια 
επιλογής για τις επιλέξιμες περιοχές για χορήγηση ενίσχυσης σε εταιρείες σύμφωνα 
με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) και παρέχει στα κράτη μέλη έναν βαθμό 
ευελιξίας·

Or. fr

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 72
Παράγραφος 7

7. εκτιμά το ότι η Επιτροπή έχει την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το ποσοστό ανεργίας 
ως υποβοηθητικό δείκτη για τις επιλέξιμες περιοχές που θα ορισθούν από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, γ)·και προτείνει την ευθυγράμμιση 
των δεικτών, καθώς και της ανάλυσης της κατανομής με τους στόχους της 
στρατηγικής της Λισαβόνας (καινοτομία, ανταγωνιστικότητα)·

Or. de
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Τροπολογία: Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 73
Παράγραφος 7

7. εκτιμά το ότι η Επιτροπή έχει την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το ποσοστό ανεργίας 
ως υποβοηθητικό δείκτη για τις επιλέξιμες περιοχές που θα ορισθούν από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, γ)·τονίζει όμως την ανάγκη
εισαγωγής δεικτών οι οποίοι θα προβάλουν τις διαφορές στην περιφερειακή
ανάπτυξη, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στα κράτη μέλη να μετρήσουν 
ακριβέστερα τον σχετικό βαθμό ευημερίας των περιοχών και κατά συνέπεια την 
επιλεξιμότητά τους για παροχή ενίσχυσης· για αυτόν τον λόγο, καλεί την Επιτροπή 
να χρησιμοποιήσει πρόσθετους δείκτες, όπως το ποσοστό αύξησης του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ (το οποίο είναι καταλληλότερο ως προς τις απαιτήσεις της 
μετάβασης κατά τη διάρκεια της περιόδου εδαφικής εξισορρόπησης κατόπιν 
εξωτερικών κλυδωνισμών ανταγωνιστικότητας) και διαφορετικής στάθμισης της 
παραμέτρου της ανεργίας, η οποία αποτελεί επίσης δείκτη της σχετικά κρίσιμης 
κατάστασης των περιοχών από οικονομικής άποψης· τονίζει, επιπλέον, ότι όλοι οι 
δείκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να συγκρίνονται με τον μέσο όρο της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 74
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. έχει την πεποίθηση ότι η περιοχές οικονομικής ανάπτυξης –φυσικού αντικτύπου–
πρέπει στο σύνολό τους να αποκτήσουν αυτόματα καθεστώς περιοχών του άρθρου 
87, παράγραφος 3 στοιχείο γ)·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 75
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 76
Παράγραφος 8

8. χαιρετίζει την πρόσθετη χορήγηση των επιλεξίμων περιοχών του άρθρου 87, 
παράγραφος 3, στοιχείο γ) που καλύπτουν 6,7% του πληθυσμού της ΕΕ-25 σύμφωνα 
με τα ανώτατα όρια ανά κράτος που έχει ορίσει η Επιτροπή, όπου λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι μεταξύ περιφερειών διαφορές στην ανεργία και ζητεί να θεωρείται επίσης 
ως κριτήριο επιλεξιμότητας η γειτνίαση στις περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 
3, στοιχείο a)·

Or. en

Τροπολογία: Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria, Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 77
Παράγραφος 8

8. επισημαίνει την πρόσθετη χορήγηση των επιλεξίμων περιοχών του άρθρου 87, 
παράγραφος 3, στοιχείο γ) που καλύπτουν 6,7% του πληθυσμού της ΕΕ-25 σύμφωνα 
με τα ανώτατα όρια ανά κράτος που έχει ορίσει η Επιτροπή, όπου λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι μεταξύ περιφερειών διαφορές στην ανεργία· όσον αφορά το συνολικό 
ανώτατο όριο πληθυσμού, καλεί εντούτοις την Επιτροπή να εγκρίνει κριτήρια 
κατανομής των ενισχύσεων τα οποία να λαμβάνουν υπόψη το σχετικό μειονέκτημα 
ορισμένων κρατών μελών, ούτως ώστε να μην επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε 
αυτά τα οποία εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικές και αντικειμενικές 
εσωτερικές διαφορές, εν μέρει λόγω της ύπαρξης υπανάπτυκτων περιοχών με 
καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο a)· ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
θέσπιση των ίδιων κριτηρίων κατανομής και των ίδιων διορθωτικών καταβολών
που ορίζονται στις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και την έγκριση της 
απαραίτητης μέτριας αύξησης του συνολικού ανώτατου ορίου του πληθυσμού της 
ΕΕ των 25 που είναι επιλέξιμος για περιφερειακή ενίσχυση·

Or. it

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Τροπολογία 78
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. εκτιμά ότι οι περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να δικαιούνται το μέγιστο 
επίπεδο έντασης παρεχόμενης ενίσχυσης που ορίζεται στο άρθρο 87, παράγραφος 
3, στοιχείο γ), προκειμένου να προληφθεί η αιφνίδια αλλαγή του επιπέδου της 
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παρεχόμενης ενίσχυσης εξαιτίας της παρακώλυσης της εδραίωσης της προόδου 
που έχουν σημειώσει·

Or. es

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 79
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. προτείνει στην Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις αστικές περιοχές που 
διέρχονται περιόδους ύφεσης και σε περιοχές που υποβάλλονται ή που πρόκειται να 
υποβληθούν σε βιομηχανική μεταστροφή και οι οποίες ήταν προηγουμένως 
επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3 στοιχείο γ) και συνιστά, εφεξής, 
να παρέχεται στα κράτη μέλη περιθώριο ελιγμών προκειμένου να παρεμβαίνουν σε 
αυτές τις περιοχές·

Or. fr

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

Τροπολογία 80
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. συνιστά ότι η επιλογή των περιοχών του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ)
όπως ορίζεται στην παράγραφο 18 του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών για τη 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων («μειονεκτικές σε σχέση με τον εθνικό μέσο 
όρο») πρέπει να βασίζεται σε δείκτες εθνικού παρά κοινοτικού επιπέδου και ότι η 
υβριδική διαδικασία η οποία προτείνεται από την Επιτροπή στην παράγραφο 26 
του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων
είναι παράλογη. Η πραγματική άσκηση παρουσίασης πρέπει να γίνει στο δεύτερο 
στάδιο, όταν θα είναι δυνατόν να γίνουν ορθές συγκρίσεις της οικονομικής 
απόδοσης σύμφωνα με τους εθνικούς δείκτες για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα 
αξιόπιστα στοιχεία στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο·

Or. en

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

Τροπολογία 81
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. προτείνει όλες οι περιοχές στο πλαίσιο των περιφερειών NUTS-II οι οποίες πληρούν 
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είτε το κριτήριο του ΑΕγχΠ είτε της ανεργίας να θεωρούνται αυτόματα ως δυνάμει 
επιλέξιμες για το καθεστώς των περιοχών που δικαιούνται ενίσχυση και ότι σε 
αυτές πρέπει να προστεθούν οι περιοχές NUTS-III οι οποίες βρίσκονται σε μη 
επιλέξιμες περιφέρειες NUTS-II αλλά οι οποίες πληρούν ένα εκ των εν λόγω 
κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 82
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. πιστεύει ότι οι περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να είναι πάντα επιλέξιμες 
για τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο 
γ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρότερη πρόοδος αυτών των περιφερειών 
δεν υπονομεύεται από τον κλονισμό της πολύ απότομης αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 83
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. πιστεύει ότι οι περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να είναι πάντα επιλέξιμες 
για τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο 
γ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρότερη πρόοδος αυτών των περιφερειών 
δεν υπονομεύεται από τον κλονισμό της πολύ απότομης αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 84
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. πιστεύει ότι οι περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να είναι πάντα επιλέξιμες 
για τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο 
γ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρότερη πρόοδος αυτών των περιφερειών 
δεν υπονομεύεται από μία τόσο απότομη αλλαγής των επιπέδων ενίσχυσης·
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Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 85
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να σκιαγραφήσουν κατά 
διαφανή τρόπο τόσο τις οικονομικές αρχές όσο και τα στατιστικά κριτήρια που 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να καθορίσουν τις τελικές 
περιφέρειες του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ)· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
ότι κατά τη διαδικασία καθορισμού των περιφερειών του άρθρου 87, παράγραφος 
3, στοιχείο γ) σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ζητείται η γνώμη της τοπικής και 
περιφερειακής διοίκησης·

Or. en

Τροπολογία: Bernard Poignant, Marie-Arlette Carlotti

Τροπολογία 86
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. ζητεί να χορηγείται αυτόματα στα νησιά που δεν είναι επιλέξιμα σύμφωνα με το 
άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 87,
παράγραφος 3, στοιχείο γ)·

Or. fr

Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 87
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας θα ισχύει όχι 
στο σύνολο του πληθυσμού που λαμβάνει ενίσχυση αλλά μόνον στον συγκεκριμένο 
πληθυσμό στις περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ)·

Or. es
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Τροπολογία: Bernard Poignant, Gilles Savary

Τροπολογία 88
Παράγραφος 11

11. προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα δίχτυ ασφαλείας το οποίο θα εγγυάται 
ότι η μείωση της κατανομής κατά ζώνες δεν θα υπερβαίνει το 25 % της 
προηγούμενης κάλυψης κάθε κράτους μέλους, όπως ίσχυε κατά την κατάρτιση των 
προηγούμενων κατευθυντηρίων γραμμών·

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 89
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει το πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας.
Ωστόσο, το προταθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανώτατο όριο (50% του 
πληθυσμού που καλύπτεται κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2006) φαίνεται 
πολύ υψηλό·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 90
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει το πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας.
Ωστόσο, το προταθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανώτατο όριο (50% του 
πληθυσμού που καλύπτεται κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2006) φαίνεται 
πολύ υψηλό·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 91
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας.
Ωστόσο, το προταθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανώτατο όριο (50% του 
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πληθυσμού που καλύπτεται κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2006) φαίνεται 
πολύ υψηλό·

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 92
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει το πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας.
Ωστόσο, το προταθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανώτατο όριο (50% του 
πληθυσμού που καλύπτεται κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2006) φαίνεται 
πολύ υψηλό·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec, Margie Sudre

Τροπολογία 93
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας για να 
εξασφαλίζει σε ότι ουδέν κράτος μέλος επέρχεται μεγαλύτερη του 25% απώλεια του 
πληθυσμού που καλύπτεται κατά την περίοδο 2000-2006·

Or. fr

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

Τροπολογία 94
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας για να 
εξασφαλίζει σε ότι ουδέν κράτος μέλος επέρχεται μεγαλύτερη του 50% απώλεια του 
πληθυσμού που καλύπτεται κατά την περίοδο 2000-2006·αλλά συστήνει την αύξηση 
του επιπέδου του διχτύου ασφαλείας, π.χ. σε μέγιστο ποσοστό μείωσης 25% 
(στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση 
περιφερειακών ενισχύσεων το 1998), εφόσον αυτή η ενέργεια θα έδινε τη 
δυνατότητα αποτελεσματικότερης κάλυψης των περιοχών σε οικονομική ανάγκη 
και θα επέτρεπε σε περισσότερες περιοχές σε μεταβατική οικονομία να λαμβάνουν 
κρατικές ενισχύσεις·
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 95
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. ζητεί τα ποσοστά ανεργίας να αποτελέσουν κριτήρια για τον καθορισμό του 
επιπέδου της χορηγούμενης κρατικής ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 96
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Τροπολογία 97
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 98
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζιδάκης

Τροπολογία 99
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 100
Παράγραφος 12

12. σημειώνει ότι (διαγραφή) για λόγους σταδιακής κατάργησης των περιφερειών 
στατιστικού αντικτύπου οι περιφερειακοί οικονομικοί δείκτες πρέπει να τύχουν 
ανασκοπήσεως μετά την παρέλευση τριετίας, αφού τεθούν εν ισχύι οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων· με βάση αυτή 
την ανασκόπηση οι περιφέρειες πρέπει να τύχουν ανακατάταξης, εάν απαιτείται, σε 
διαφορετικές κατηγορίες ως προς την ένταση των παρεχομένων ενισχύσεων· 

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 101
Παράγραφος 12

12. σημειώνει ότι (διαγραφή) για λόγους σταδιακής κατάργησης των περιφερειών 
στατιστικού αντικτύπου οι περιφερειακοί οικονομικοί δείκτες πρέπει να τύχουν 
ανασκοπήσεως μετά την παρέλευση τριετίας, αφού τεθούν εν ισχύι οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων· με βάση αυτή 
την ανασκόπηση οι περιφέρειες πρέπει να τύχουν ανακατάταξης, εάν απαιτείται, σε 
διαφορετικές κατηγορίες ως προς την ένταση των παρεχομένων ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 102
Παράγραφος 12

12. σημειώνει ότι (διαγραφή) για λόγους σταδιακής κατάργησης των περιφερειών 
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στατιστικού αντικτύπου οι περιφερειακοί οικονομικοί δείκτες πρέπει να τύχουν 
ανασκοπήσεως μετά την παρέλευση τριετίας, αφού τεθούν εν ισχύι οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων· με βάση αυτή 
την ανασκόπηση οι περιφέρειες πρέπει να τύχουν ανακατάταξης, εάν απαιτείται, σε 
διαφορετικές κατηγορίες ως προς την ένταση των παρεχομένων ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 103
Παράγραφος 12

12. σημειώνει ότι (διαγραφή) για λόγους σταδιακής κατάργησης των περιφερειών 
στατιστικού αντικτύπου οι περιφερειακοί οικονομικοί δείκτες πρέπει να τύχουν 
ανασκοπήσεως μετά την παρέλευση τριετίας, αφού τεθούν εν ισχύι οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων· με βάση αυτή 
την ανασκόπηση οι περιφέρειες πρέπει να τύχουν ανακατάταξης, εάν απαιτείται, σε 
διαφορετικές κατηγορίες ως προς την ένταση των παρεχομένων ενισχύσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 104
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. προτείνει επίσης την ευθυγράμμιση των περιφερειακών οικονομικών δεικτών με 
τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας (καινοτομία, ανταγωνιστικότητα)·

Or. de

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 105
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. ζητεί να καθοριστεί ως μέγιστο ποσοστό έντασης των παρεχόμενων ενισχύσεων
προς τις μεγάλες εταιρείες το 20% σε όλους τους τύπους των περιοχών του άρθρου 
87, παράγραφος 3, στοιχείο γ), διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δέουσα 
διαφορά μεταξύ αυτών των περιοχών και των περιοχών του άρθρου 87,
παράγραφος 3, στοιχείο a)·
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Or. en

Τροπολογία: Bernard Poignant

Τροπολογία 106
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. ζητεί, προκειμένου να αποφευχθεί η σοβαρή μείωση του πληθυσμού που 
καλύπτεται, ένα μεταβατικό σύστημα για τις περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 
3, στοιχείο γ) αντίστοιχο του μεταβατικού μηχανισμού που θεσπίστηκε για τις 
επιλέξιμες περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α)·

Or. fr

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

Τροπολογία 107
Παράγραφος 13

13. δηλώνει ικανοποιημένο με την πρόταση της Επιτροπής που περιλαμβάνει ειδική 
πρόβλεψη για την απονομή του καθεστώτος του άρθρου 87, παράγραφος 3,
στοιχείο γ) σε μικρές περιοχές κάτω από το επίπεδο NUTS III όπου το οικονομικό 
μειονέκτημα είναι πολύ εντοπισμένο, εφόσοναυτό αποτελεί δυνάμει ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη των μικρών, σχετικά 
απομονωμένων αγορών εργασίας όπως οι νησιωτικές κοινότητες· χαιρετίζει επ' 
αυτού την εφαρμογή σχετικών πριμ για τις ΜΜΕ· 

Or. en

Τροπολογία: Eugenijus Gentvilas 

Τροπολογία 108
Παράγραφος 13

13. δηλώνει ικανοποιημένο με την πρόταση της Επιτροπής να επιτρέπει στα κράτη μέλη 
να χρησιμοποιούν τις κρατικές ενισχύσεις προς τις περιφέρειες προς αντιμετώπιση 
ιδιαιτέρων οικονομικών προβλημάτων, περιλαμβανομένων των επιτοπίων 
περιφερειακών διαφορών κάτω από το επίπεδο NUTS III, όπως εκφράζονται από 
χαμηλότερο ΑΕγχΠ, υψηλότερη ανεργία ή άλλους αναγνωρισμένους οικονομικούς 
δείκτες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις και σε 
μεγάλες εταιρείες· χαιρετίζει επ' αυτού την εφαρμογή σχετικών πριμ για τις ΜΜΕ·
συστήνει στην Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν 
κρατικές ενισχύσεις (σε μη επιλέξιμες περιοχές) σε περιφερειακές επιχειρήσεις 
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που υφίστανται ζημίες λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων από 
μη κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Margie Sudre 

Τροπολογία 109
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την αύξηση της έντασης των παρεχόμενων 
ενισχύσεων για τις μικροεπιχειρήσεις, ιδίως όταν έχουν την έδρα τους σε 
απομακρυσμένες αγορές·

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll 

Τροπολογία 110
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της διασφάλισης μίας ισχυρής συνέργειας 
μεταξύ οιουδήποτε μελλοντικού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση, το οποίο 
προορίζεται για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων οικονομικών προβλημάτων που 
προκαλούνται από τις αναδιαρθρώσεις, και των κατευθυντηρίων γραμμών για τη
χορήγηση των περιφερειακών ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Brigitte Douay, Bernard Poignant

Τροπολογία 111
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. τονίζει, ωστόσο, τη χρησιμότητα άλλων δεικτών που επιτρέπουν την καλύτερη 
εκτίμηση των δυσκολιών ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιφέρειες, 
ιδίως περιφέρειες που υφίστανται απερήμωση, όπως η εξέλιξη της δομής της 
απασχόλησης, η γήρανση του πληθυσμού και το ισοζύγιο διακινούμενων.

Or. fr
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 112
Παράγραφος 14

14. κατανοεί ότι η δέουσα λειτουργική ενίσχυση για περιοχές που υποφέρουν από
διαρθρωτικά μειονεκτήματα αποτελεί κατάλληλο τρόπο για την παροχή προσθέτων 
επενδυτικών ενισχύσεων στις εν λόγω περιοχές, χαιρετίζει δε την επιθυμία της 
Επιτροπής να παράσχει ευελιξία στα κράτη μέλη επί του συγκεκριμένου θέματος·

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 113
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι αναγνωρίζονται μόνον τα 
διαρθρωτικά μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των περιοχών 
με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, παρότι η έρευνα δείχνει σαφώς το πρόσθετο 
κόστος που βαρύνει τις ορεινές περιοχές στις οικονομικές τους δραστηριότητες·

Or. fr

Τροπολογία: Bernard Poignant, Gilles Savary

Τροπολογία 114
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. ζητεί επίσης την έγκριση χορήγησης ενίσχυσης σε μεγάλες εταιρείες, σε περιοχές 
που διέρχονται σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται με το σημείο 
27 του σχεδίου ανακοίνωσης της Επιτροπής· 

Or. fr

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 115
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. εκτιμά ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία στις κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χορήγηση περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων, ούτως ώστε να προβλέπεται η 
χορήγηση ορισμένης ενίσχυσης όπου εξετάζεται ένα μόνον κράτος μέλος της ΕΕ 
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για ένα πρόγραμμα και ανταγωνίζεται περιφέρειες που δεν ανήκουν στην ΕΕ για 
προγράμματα ξένων (όχι κοινοτικών) επενδύσεων· η εν λόγω ευελιξία βοηθά μία 
περιφέρεια στην εξασφάλιση αυτών των προγραμμάτων και ταυτόχρονα εγγυάται 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση περιφερειακών κρατικών 
ενισχύσεων αντικατοπτρίζουν καλύτερα την επιχειρηματική πραγματικότητα σε 
μία ανοικτή παγκοσμιοποιημένη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 116
Παράγραφος 15

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 117
Παράγραφος 15

15. αναμένει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκριθούν λειτουργικές 
ενισχύσεις για περιοχές οι οποίες από το 2007 και έπειτα θα απολέσουν το 
καθεστώς του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) και να χορηγηθούν κατάλληλα 
πρόσθετα ποσά λειτουργικών ενισχύσεων στις περιφέρειες που πλήττονται από 
φυσικά, γεωγραφικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα·

Or. it

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Τροπολογία 118
Παράγραφος 15

15. αναμένει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει να χορηγηθούν 
κατάλληλα πρόσθετα ποσά λειτουργικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη του 
πρόσθετου κόστους που προκαλείται από σοβαρές και μόνιμες φυσικές ή 
δημογραφικές ανεπάρκειες, στις περιφέρειες που πλήττονται από φυσικά, 
γεωγραφικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα·
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Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 119
Παράγραφος 15

15. αναμένει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει να χορηγηθούν 
κατάλληλα πρόσθετα ποσά λειτουργικών ενισχύσεων στις περιφέρειες που πλήττονται 
από φυσικά, γεωμορφολογικά, γεωγραφικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα·

Or. fr

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 120
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 121
Παράγραφος 16

16. χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή όρισε μεγίστη διαφορά που να ισχύει όσον αφορά τις 
δεχόμενες χαμηλότερες ενισχύσεις περιφέρειες που είναι κατά ξηράν όμορες και 
συνιστά η ρύθμιση να ισχύει και για τις κατά θάλασσα όμορες περιοχές με 
δεχόμενη υψηλότερες ενισχύσεις περιφέρεια χωρίς να χαμηλώνει τα ανώτατα όρια 
ενισχύσεων στις δεχόμενες υψηλότερες ενισχύσεις περιοχές·

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 122
Παράγραφος 16

16. χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή όρισε μεγίστη διαφορά που να ισχύει όσον αφορά τις 
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δεχόμενες χαμηλότερες ενισχύσεις περιφέρειες που είναι κατά ξηράν όμορες με 
δεχόμενη υψηλότερες ενισχύσεις περιφέρεια χωρίς να χαμηλώνει τα ανώτατα όρια 
ενισχύσεων στις δεχόμενες υψηλότερες ενισχύσεις περιοχές·ζητεί να υπάρξει 
αντίστοιχη ρύθμιση και για τις κατά θάλασσα όμορες περιφέρειες·

Or. el

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 123
Παράγραφος 17

17. εκτιμά το ότι η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν 
(διαγραφή) κρατικές ενισχύσεις προς τις περιφέρειες στις ΜΜΕ·

Or. de

Τροπολογία: Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria, Giovanni Claudio 
Fava

Τροπολογία 124
Παράγραφος 17

17. εκτιμά το ότι η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν 
σημαντικά πρόσθετα ποσά από τις κρατικές ενισχύσεις προς τις περιφέρειες στις 
ΜΜΕ· προτείνει την αναπροσαρμογή της αύξησης μέσω του καθορισμού ενός 
ενιαίου ποσοστού 20% τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις, 
προκειμένου να μην αποθαρρυνθεί η ανάπτυξη μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων·

Or. it

Τροπολογία: Manfred Weber 

Τροπολογία 125
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μήπως τα μέγιστα επίπεδα παρεχόμενων 
ενισχύσεων της τάξεως του 50 %, ενώ θεωρητικά είναι εφικτά, είναι πολύ υψηλά 
από άποψης αγοράς· είναι της γνώμης ότι θα ήταν δυνατή η σύσταση εταιρείας με 
τόσο υψηλά ποσοστά χρηματοδότησης χωρίς ίδια κεφάλαια, γεγονός το οποίο 
αντίκειται στην αρχή της επιχειρηματικής ευθύνης σε μία οικονομία της αγοράς·

Or. de
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 126
Παράγραφος 17 α (νέα)

17-A. παροτρύνει την Επιτροπή να επιτρέψει την αύξηση των παρεχόμενων ενισχύσεων 
στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, στη μετατροπή των 
υφιστάμενων προτύπων παραγωγής σε βιώσιμα πρότυπα τα οποία βασίζονται στη 
γνώση, σε νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις, με στόχο την παραγωγή πιο 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, όπως ζητείται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της Λισαβόνας·

Or. pt

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 127
Παράγραφος 17 β (νέα)

17β. παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει μεγαλύτερη δράση με στόχο την πρόληψη 
της φυγής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως αποτέλεσμα ανεπαρκειών του 
μηχανισμού της αγοράς οι οποίες οφείλονται σε μη αποδοτικές κρατικές ενισχύσεις·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper 

Τροπολογία 128
Παράγραφος 18

18. πιστεύει ότι οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να παρέχουν στα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών, προκειμένου να 
ενισχύσουν, μέσω στοχοθετημένων μέτρων, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του 
οικονομικού χώρου της ΕΕ σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας·

Or. de
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Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 129
Παράγραφος 18

18. πιστεύει ότι και οι κατευθυντήριες γραμμές οριζοντίων ενισχύσεων πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις εδαφικές διαφορές για να μην τίθενται εν κινδύνω οι 
στόχοι της συνοχής·- για αυτόν τον λόγο πρέπει να διατηρηθούν στο παρόν ποσοστό 
τους·

Or. es

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 130
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 131
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Eugenijus Gentvilas

Τροπολογία 132
Παράγραφος 19

19. παροτρύνει κατά συνέπειαν την Επιτροπή να αυξήσει περισσότερο το ανώτατο όριο 
της εντάσεως των κρατικών ενισχύσεων για να περιλαμβάνουν περιφερειακή 
συνιστώσα προς όφελος των φτωχοτέρων περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις αυτών των περιφερειών υφίστανται οικονομικές ζημίες λόγω του 
αυξημένου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις μη κρατών μελών της ΕΕ, στην 
περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει των νέων οριζοντίων 
κατευθυντηρίων γραμμών· τούτο το πριμ για τις οριζόντιες ενισχύσεις πρέπει να 
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διαφοροποιείται συναρτήσει της κατηγοριοποίησης της εντάσεως των περιφερειακών 
ενισχύσεων που σκιαγραφείται στις παραγράφους 41 έως 46 του σχεδίου 
κατευθυντηρίων γραμμών περί παροχής περιφερειακών ενισχύσεων·

Or. en

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

Τροπολογία 133
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. προειδοποιεί ότι η μείωση της έντασης των ενισχύσεων για το άρθρο 87,
παράγραφος 3, στοιχείο γ) από 15%/20% σε 10%/15% ενδεχομένως να αποδειχτεί 
πολύ χαμηλή προκειμένου να αποτελέσει κίνητρο για την ίδρυση ή την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές όπου το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης 
μπορεί να είναι υψηλότερο από ό,τι στις μητροπολιτικές περιοχές και συστήνει τον 
καθορισμό ως μέγιστου ποσοστού έντασης των ενισχύσεων το 20% σε επίπεδο ΕΕ 
για την παροχή βοήθειας στις περιοχές του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ), 
ασχέτως της οδού μέσω της οποίας επιτεύχθηκε ο εν λόγω χαρακτηρισμός, 
παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευελιξία να διαφοροποιούν την ένταση των 
ενισχύσεων εάν το επιθυμούν·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 134
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής στην παράγραφο 41 του σχεδίου 
κατευθυντηρίων γραμμών της σχετικά με τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις 
2007-13 για την ένταση των περιφερειακών ενισχύσεων στις φτωχότερες περιοχές 
και στην παράγραφο 42 για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές αλλά την παροτρύνει 
να αυξήσει κατά 5% κάθε μία ένταση που αναφέρεται στις παραγράφους 43, 44 και
45 για τις περιφέρειες που προσδιορίζονται σε αυτές·

Or. en
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 135
Παράγραφος 20

20. υποστηρίζει τον ορισμό της αρχικής επενδύσεως που προτείνει η Επιτροπή και 
συγκεκριμένα τη διαφοροποίηση των επιλεξίμων δαπανών μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων 
εταιρειών όπως σκιαγραφείται στις παραγράφους 31 κ.ε. του σχεδίου κατευθυντηρίων 
γραμμών περί παροχής περιφερειακών ενισχύσεων, ευελπιστεί όμως στην παροχή 
μεγαλύτερης ευελιξίας, όπου ενδείκνυται, σε ειδικές καταστάσεις, όταν αυτές είναι 
δικαιολογημένες·

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 136
Παράγραφος 20

20. υποστηρίζει τον ορισμό της αρχικής επενδύσεως που προτείνει η Επιτροπή και 
συγκεκριμένα τη διαφοροποίηση των επιλεξίμων δαπανών μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων 
εταιρειών όπως σκιαγραφείται στις παραγράφους 31 κ.ε. του σχεδίου κατευθυντηρίων 
γραμμών περί παροχής περιφερειακών ενισχύσεων· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή, να 
αποσαφηνίσει κατά πόσον, βάσει των προτεινόμενων κατευθυντηρίων γραμμών, ο 
τομέας παροχής υπηρεσιών θα είναι επιλέξιμος για ενίσχυση όπως και ο τομέας της 
παροχής προϊόντων·

εκτιμά επιπλέον ότι, κατά τον ορισμό της αρχικής επένδυσης, η ισχύουσα απαίτηση 
ότι η επένδυση πρέπει να οδηγεί σε θεμελιώδεις αλλαγές από άποψης
εξορθολογισμού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισμού του προϊόντος ή της 
διαδικασίας παραγωγής πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται, εφόσον 
φαίνεται λιγότερο περιοριστική από ό,τι η απαίτηση για την εισαγωγή ενός εντελώς 
νέου προϊόντος στην αγορά·

ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει κατά πόσον η έννοια της 
«διαφοροποίησης σε εντελώς νέες αγορές προϊόντων», που αναφέρεται στην τρίτη 
περίπτωση του σημείου 31 των προτεινόμενων κατευθυντηρίων γραμμών, ισχύει 
για τις εταιρείες (όπου ένας επιχειρηματίας αρχίζει την παραγωγή ενός νέου 
προϊόντος το οποίο υπήρχε στην αγορά αλλά δεν αποτελούσε τμήμα της 
δραστηριότητας της εν λόγω εταιρείας), ή κατά πόσον αφορά επίσης την παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως στην αγορά·

Or. pl
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 137
Παράγραφος 20

20. υποστηρίζει τον ορισμό της αρχικής επενδύσεως που προτείνει η Επιτροπή και 
συγκεκριμένα τη διαφοροποίηση των επιλεξίμων δαπανών μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων 
εταιρειών όπως σκιαγραφείται στις παραγράφους 31 κ.ε. του σχεδίου κατευθυντηρίων 
γραμμών περί παροχής περιφερειακών ενισχύσεων· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή, να 
αποσαφηνίσει κατά πόσον, βάσει των προτεινόμενων κατευθυντηρίων γραμμών, ο 
τομέας παροχής υπηρεσιών θα είναι επιλέξιμος για ενίσχυση όπως και ο τομέας της 
παροχής προϊόντων.

εκτιμά επιπλέον ότι, κατά τον ορισμό της αρχικής επένδυσης, η ισχύουσα απαίτηση 
ότι η επένδυση πρέπει να οδηγεί σε θεμελιώδεις αλλαγές από άποψης
εξορθολογισμού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισμού του προϊόντος ή της 
διαδικασίας παραγωγής πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται, εφόσον 
φαίνεται λιγότερο περιοριστική από ό,τι η απαίτηση για την εισαγωγή ενός εντελώς 
νέου προϊόντος στην αγορά·

ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει κατά πόσον η έννοια της 
«διαφοροποίησης σε εντελώς νέες αγορές προϊόντων», που αναφέρεται στην τρίτη 
περίπτωση του σημείου 31 των προτεινόμενων κατευθυντηρίων γραμμών, ισχύει 
για τις εταιρείες (όπου ένας επιχειρηματίας αρχίζει την παραγωγή ενός νέου 
προϊόντος το οποίο υπήρχε στην αγορά αλλά δεν αποτελούσε τμήμα της 
δραστηριότητας της εν λόγω εταιρείας), ή κατά πόσον αφορά επίσης την παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων τα οποία δεν υπήρχαν προηγουμένως στην αγορά·

Or. pl

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 138
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. συστήνει στην Επιτροπή να αποσύρει τη διάταξη που ορίζει τις προθεσμίες λήψης 
απόφασης εντός12 μηνών από την υποβολή της αίτησης και εντός έξι μηνών από 
την έναρξη των εργασιών του προγράμματος, και να διατηρήσει την προηγούμενη 
διάταξη, βάσει της οποίας οι εργασίες του προγράμματος δεν μπορούν να 
αρχίσουν προ της υποβολής της αίτησης·

Or. cs
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Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 139
Παράγραφος 20 β (νέα)

20β. συστήνει στην Επιτροπή να αποσύρει τη διάταξη που απαιτεί την υποβολή
κοινοποίησης για έργα με επιλέξιμη δαπάνη που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια 
ευρώ, ανεξαρτήτως του επιπέδου της παρεχόμενης ενίσχυσης, και να διατηρήσει 
την προηγούμενη διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαιτείται κοινοποίηση εφόσον 
το επίπεδο της παρεχόμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το καθορισμένο όριο·

Or. cs

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 140
Παράγραφος 20 γ (νέα)

20γ. συστήνει στην Επιτροπή να άρει το χρονικό όριο για την επιλέξιμη δαπάνη υπό τη 
μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης, επειδή δεν είναι αποδοτικό ούτε κατάλληλο 
από οικονομικής άποψης να περιορίζεται η περίοδος χρηματοδοτικής μίσθωσης
σε πέντε έτη για τον λόγο ότι η ιδιοκτησία πρέπει να διατηρείται για πέντε έτη, 
καθώς η υποχρέωση διατήρησης της ιδιοκτησίας αποτελεί αντικείμενο άλλων
διατάξεων·

Or. cs

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 141
Παράγραφος 20 δ (νέα)

20δ. προτείνει, υπό το φως της τρέχουσας πρακτικής, να παράσχει η Επιτροπή στα 
κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα τη δυνατότητα 
εφαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας «κατά την ημερομηνία την οποία 
ελήφθη η ενίσχυση» για έργα τα οποία αποτελούν τμήμα εγκριθέντων 
προγραμμάτων, επειδή το συγκεκριμένο επίπεδο ενίσχυσης απαιτείται να είναι ήδη 
γνωστό κατά την αξιολόγηση του έργου, όχι μόνο κατά την ημερομηνία που 
λαμβάνεται η απόφαση·

Or. cs
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Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 142
Παράγραφος 20 ε (νέα)

20ε. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει επακριβώς τι αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη,
προκειμένου να επιτραπεί ο ακριβέστερος ορισμός των κατηγοριών και 
προκειμένου αυτή η λήψη απόφασης σχετικά με την επιλεξιμότητα της δαπάνης 
να αφεθεί στα κράτη μέλη·

Or. cs

Τροπολογία: Bernard Poignant, Gilles Savary

Τροπολογία 143
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. ζητεί να συμπεριλάβει ο ορισμός της αρχικής επένδυσης αυξήσεις των 
παραγωγικών ικανότητων των εταιρειών, οι οποίες πρέπει να υποστηριχθούν ως 
επεκτάσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes 

Τροπολογία 144
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει σχηματικές αξιολογήσεις (και εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων) και να λάβει υπόψη διάφορους θετικούς και 
αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες με σκοπό την ανάλυση του αντικτύπου που 
έχουν οι κρατικές ενισχύσεις στους διάφορους τομείς της αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 145
Παράγραφος 21α (νέα)

21a. καλεί την Επιτροπή να πάψει να επιμένει στη 12μηνη περίοδο για την εξέταση των 
αιτήσεων των κρατών μελών για χορήγηση ενίσχυσης (περίοδος η οποία μειώνεται 
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στους έξι μήνες, εάν ο δικαιούχος αρχίσει τις εργασίες του σχεδίου), επειδή 
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση των ενισχύσεων και 
ενδέχεται ακόμη να παρακινήσει τα κράτη μέλη να χορηγήσουν ενίσχυση πριν από 
τη διεξαγωγή κατάλληλης μελέτης, με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση της 
προθεσμίας – κατάσταση πραγμάτων η οποία αντιβαίνει στον στόχο της χορήγησης 
λιγότερων αλλά καλύτερων ενισχύσεων·

Or. es

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 146
Παράγραφος 22

22. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να απαιτεί τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία να παραμείνουν εντός της επιλέξιμης περιοχής, στοιχείο το οποίο θα 
εξασφαλίζεται από μία σειρά προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 53 του 
σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών 2007-2013· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
αποσαφήνισης του κατά πόσον η μεταφορά μίας επιχείρησης από μία επιλέξιμη 
περιφέρεια σε μία άλλη επιλέξιμη περιφέρεια, συνιστά επίσης παραβίαση του όρου
που επιτρέπει τη χορήγηση της ενίσχυσης που προορίζεται για τη χρηματοδότηση 
μίας δεδομένης επένδυσης ή εάν μόνον η μεταφορά επένδυσης σε μη επιλέξιμη 
περιοχή επισύρει ειδικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht 

Τροπολογία 147
Παράγραφος 22

22. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να απαιτεί τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία να παραμείνουν εντός της επιλέξιμης περιοχής, στοιχείο το οποίο θα 
εξασφαλίζεται από μία σειρά προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 53 του 
σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών 2007-2013· ζητεί, ωστόσο, αποσαφήνιση ως προς 
το κατά πόσον η μεταφορά μίας επιχείρησης από μία επιλέξιμη περιφέρεια σε μία 
άλλη αποτελεί επίσης παραβίαση του όρου που επιτρέπει τη χορήγηση ενίσχυσης η 
οποία προορίζεται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένης επένδυσης ή εάν μόνον η 
μεταφορά επένδυσης σε μη επιλέξιμη περιοχή αποτελεί αιτία επιβολής των 
προβλεπόμενων κυρώσεων·

Or. pl
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 148
Παράγραφος 22

22. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να απαιτεί τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία να παραμείνουν εντός της επιλέξιμης περιοχής, στοιχείο το οποίο θα 
εξασφαλίζεται από μία σειρά προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 53 του 
σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών 2007-2013· ζητεί, ωστόσο, αποσαφήνιση ως προς 
το κατά πόσον η μεταφορά μίας επιχείρησης από μία επιλέξιμη περιφέρεια σε μία 
άλλη αποτελεί επίσης παραβίαση του όρου που επιτρέπει τη χορήγηση ενίσχυσης η 
οποία προορίζεται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένης επένδυσης ή εάν μόνον η 
μεταφορά επένδυσης σε μη επιλέξιμη περιοχή αποτελεί αιτία επιβολής των 
προβλεπόμενων κυρώσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 149
Παράγραφος 22

22. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να απαιτεί τα επιλέξιμα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία να παραμείνουν εντός της επιλέξιμης περιοχής, στοιχείο το οποίο θα 
εξασφαλίζεται από μία σειρά προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 53 του 
σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών 2007-2013· ζητεί, ωστόσο, αποσαφήνιση ως 
προς το κατά πόσον η μεταφορά μίας επιχείρησης από μία επιλέξιμη περιφέρεια
σε μία άλλη αποτελεί επίσης παραβίαση του όρου που επιτρέπει τη χορήγηση 
ενίσχυσης η οποία προορίζεται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένης επένδυσης ή 
εάν μόνον η μεταφορά επένδυσης σε μη επιλέξιμη περιοχή αποτελεί αιτία επιβολής 
των προβλεπόμενων κυρώσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Τροπολογία 150
Παράγραφος 23

23. χαιρετίζει το ότι επιδοτήσεις λειτουργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
(διαγραφή) θα συνεχίσουν να χορηγούνται· ζητεί, ωστόσο, η μετάβαση των 
περιφερειών από περιοχή a) σε περιοχή γ) και των περιφερειών από περιοχή γ) σε 
καθεστώς μη χορήγησης ενίσχυσης να διεξάγεται σταδιακά, προκειμένου να 
προληφθεί οιαδήποτε διάκριση ή διεύρυνση των υφιστάμενων διαρθρωτικών 
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χασμάτων λόγω άρσης της αποδεδειγμένα αποδοτικής ενίσχυσης·

Or. es

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Τροπολογία 151
Παράγραφος 23

23. χαιρετίζει το ότι επιδοτήσεις λειτουργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με 
μειούμενη ένταση θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις περιοχές του άρθρου 87, 
παράγραφος 3, στοιχείο α) υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται για την 
αντιμετώπιση σαφώς καθοριζόμενων προβλημάτων που τίθενται στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και ότι είναι αναλογικές· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να παράσχει 
ακριβέστερο ορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων
λειτουργίας·

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 152
Παράγραφος 23

23. χαιρετίζει το ότι επιδοτήσεις λειτουργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με 
μειούμενη ένταση θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις περιοχές του άρθρου 87, 
παράγραφος 3, στοιχείο α) υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται για την
αντιμετώπιση σαφώς καθοριζόμενων προβλημάτων που τίθενται στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και ότι είναι αναλογικές· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να παράσχει 
ακριβέστερο ορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων
λειτουργίας·

Or. pl

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 153
Παράγραφος 23

23. χαιρετίζει το ότι επιδοτήσεις λειτουργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με 
μειούμενη ένταση θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις περιοχές του άρθρου 87, 
παράγραφος 3, στοιχείο α) υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται για την 
αντιμετώπιση σαφώς καθοριζόμενων προβλημάτων που τίθενται στην περιφερειακή 
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ανάπτυξη και ότι είναι αναλογικές· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να παράσχει 
ακριβέστερο ορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων
λειτουργίας·

Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 154
Παράγραφος 23

23. χαιρετίζει το ότι επιδοτήσεις λειτουργίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με 
μειούμενη ένταση θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις περιοχές του άρθρου 87, 
παράγραφος 3, στοιχείο α) υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται για την 
αντιμετώπιση σαφώς καθοριζόμενων προβλημάτων που τίθενται στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και ότι είναι αναλογικές· παροτρύνει, ωστόσο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να καθορίσει σαφέστερα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων
λειτουργίας·

Or. en

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 155
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας οι οποίες δεν φθίνουν 
προοδευτικά ούτε υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό θα συνεχίσουν να χορηγούνται 
σε περιοχές που υποφέρουν από μόνιμα μειονεκτήματα·

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 156
Παράγραφος 24

24. χαιρετίζει το ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας (διαγραφή) οι οποίες καλύπτουν το 
πρόσθετο κόστος μεταφοράς θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και στις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού (διαγραφή), τονίζει 
όμως τη σημασία της υπέρβασης του εθνικού πλαισίου και του μη περιορισμού των 
ενισχύσεων στην αποζημίωση του πρόσθετου κόστους μεταφοράς που προκαλείται 
από τη μεταφορά εμπορευμάτων εντός των εθνικών συνόρων της εμπλεκόμενης 
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χώρας·

Or. fr

Τροπολογία: Simon Busuttil

Τροπολογία 157
Παράγραφος 24

24. χαιρετίζει το ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών θα συνεχίσουν 
να χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού και προτρέπει την Επιτροπή να χορηγήσει επίσης ενισχύσεις 
λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών στις περιφέρειες που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά, γεωγραφικά και δημογραφικά μειονεκτήματα·

Or. en

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

Τροπολογία 158
Παράγραφος 24

24. χαιρετίζει το ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών θα 
συνεχίσουν να χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιοχές με 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού εάν τηρούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 79 του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών και υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κανόνες δημοσίων συμβάσεων εγγυώνται δίκαιο καθορισμό 
τιμών από τις εταιρείες που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση·

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 159
Παράγραφος 24

24. χαιρετίζει το ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών θα συνεχίσουν 
να χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού εάν τηρούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται 
στην παράγραφο 79 του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών· ζητεί, ωστόσο, οι 
ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών να χορηγούνται και στις 
νησιωτικές περιοχές λόγω των αντίστοιχων προβλημάτων που δημιουργεί η 
γεωγραφική τους θέση·
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Or. el

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal Montoro 
Romero

Τροπολογία 160
Παράγραφος 24

24. χαιρετίζει το ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών θα συνεχίσουν 
να επιτρέπονται χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιοχές με 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού εάν τηρούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που 
ορίζονται στην παράγραφο 79 του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών· χαιρετίζει 
επίσης το γεγονός ότι η χορήγηση ενίσχυσης στον ανωτέρω τομέα θα επιτρέπεται
(υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση χρησιμεύει στην προώθηση μίας συνεπούς 
στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης) σε άλλα μέρη της ΕΕ τα οποία 
περιορίζονται από την ύπαρξη ενός φυσικού συνόρου όπως η θάλασσα, εφόσον 
αυτή η ενίσχυση συντελεί στην επίτευξη καλύτερης οικονομικής ενσωμάτωσης 
στον κοινοτικό χώρο·

Or. es

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 161
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει τη χορήγηση ενισχύσεων λειτουργίας οι οποίες 
να καλύπτουν το πρόσθετο κόστος μεταφοράς μεταξύ των ενεχόμενων περιοχών, 
μεταξύ αυτών και των χωρών στις οποίες ανήκουν και άλλων χωρών, ακόμη και 
εκτός της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της ίδιας γεωγραφικής περιοχής·

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 162
Παράγραφος 24 β (νέα)

24β. αναμένει ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη το γεγονός ότι το πρόσθετο κόστος 
μεταφοράς συνδέεται επίσης με τις πρώτες ύλες και τα ενδιάμεσα προϊόντα·

Or. fr
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 163
Παράγραφος 25

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Antolín Sánchez Presedo

Τροπολογία 164
Παράγραφος 25

25. προτείνει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, λαμβανομένων υπόψη των καθορισμένων 
πρόσθετων δαπανών, σε περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι (διαγραφή) περιφέρειες με πολύ χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού, περιφέρειες που πλήττονται από απερήμωση και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία: Simon Busuttil

Τροπολογία 165
Παράγραφος 25

25. προτείνει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων που δεν έχουν περιορισμένη διάρκεια και δεν φθίνουν προοδευτικά,
υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον βόρειες 
περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιφέρειες·

Or. en
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Cristobal Montoro 
Romero

Τροπολογία 166
Παράγραφος 25

25. προτείνει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις περιφέρειες που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι (διαγραφή)
περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι διασυνοριακές περιφέρειες, 
τα νησιά και οι ορεινές περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 167
Παράγραφος 25

25. προτείνει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις περιφέρειες που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον 
βόρειες περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιφέρειες· παροτρύνει, ωστόσο, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να καθορίσει επακριβώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά τις 
λειτουργικές ενισχύσεις στις προαναφερθείσες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 168
Παράγραφος 25

25. προτείνει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις περιφέρειες που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον 
βόρειες περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιφέρειες· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να 
παράσχει έναν ακριβέστερο ορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
λειτουργικών ενισχύσεων στις προαναφερθείσες περιφέρειες·

Or. pl
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 169
Παράγραφος 25

25. προτείνει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις περιφέρειες που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον 
βόρειες περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιφέρειες· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να 
παράσχει έναν ακριβέστερο ορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
λειτουργικών ενισχύσεων στις προαναφερθείσες περιφέρειες·

Or. pl

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 170
Παράγραφος 25

25. προτείνει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλεκτικής χορήγησης λειτουργικών 
ενισχύσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις για τις περιφέρειες που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι πλέον 
βόρειες περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιφέρειες· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να 
παράσχει έναν ακριβέστερο ορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη 
χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων στις προαναφερθείσες περιφέρειες·

Or. pl

Τροπολογία: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Τροπολογία 171
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. ζητεί να μην μειωθούν ούτε να περιοριστούν χρονικά οι λειτουργικές ενισχύσεις που 
χορηγούνται στον τομέα των μεταφορών στις νησιωτικές περιφέρειες·

Or. fr
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Τροπολογία: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Τροπολογία 172
Παράγραφος 25 β (νέα)

25β. ζητεί την αναγνώριση του γεγονότος ότι οι άμεσες ενισχύσεις για τη μεταφορά 
μπορούν να συμβάλουν στη μεγαλύτερη οικονομική ενσωμάτωση των νησιωτικών 
περιφερειών στο πλαίσιο της Κοινότητας και να τους επιτρέψουν να επωφεληθούν 
από τη γεωγραφική τους θέση στις θαλάσσιες περιοχές που περιβάλλουν την 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Τροπολογία 173
Παράγραφος 25 γ (νέα)

25γ. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την ιδέα της «θετικής διάκρισης», η οποία 
αποτελεί απλώς πράξη δικαιοσύνης και εξισορρόπησης σε σχέση με τους μόνιμους 
διαρθρωτικούς φραγμούς, καθώς η θετική διάκριση καθίσταται περισσότερο 
δικαιολογημένη όταν το νησί παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα (ορεινό νησί, 
νησί αρχιπελάγους, δημογραφικό μειονέκτημα, επί παραδείγματι)·

Or. fr

Τροπολογία: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Τροπολογία 174
Παράγραφος 25 δ (νέα)

25δ. ζητεί να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά, χάρη στις 
κρατικές ενισχύσεις προς τις περιφέρειες, μεταξύ άλλων, να έχουν πρόσβαση στην 
ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά υπό τους ίδιους όρους ισότητας των ευκαιριών με τις 
ηπειρωτικές επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσουν τις κρατικές ενισχύσεις 
προκειμένου να ενισχύσουν τη διαφοροποίησή τους, να αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους, να μειώσουν σημαντικά τις αρνητικές διαφορές διαχείρισης 
που προκαλούνται από το γεγονός ότι εδρεύουν σε νησί και να ενθαρρύνουν την 
ενίσχυση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον·

Or. fr
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Τροπολογία: Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant

Τροπολογία 175
Παράγραφος 25 ε (νέα)

25ε. ζητεί την κατάρτιση ενός καταλόγου εγκεκριμένων περιφερειακών κρατικών 
ενισχύσεων σε νησιά, ο οποίος δύναται να περιλαμβάνει:

- άμεσες ενισχύσεις προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή παροχείς υπηρεσιών 
υπεύθυνους για τη διεκπεραίωση δημόσιων υπηρεσιών σε αγροτικές νησιωτικές 
περιοχές,

- προνομιακές τιμές για τους κατοίκους στις θαλάσσιες ή στις εναέριες μεταφορές,

- ύπαρξη ποιοτικών, τοπικών δημόσιων υπηρεσιών παρεχόμενων από ιδιωτικούς 
φορείς, με τη βοήθεια ενισχύσεων,

- μείωση, σε γενικές γραμμές, του υπερβάλλοντος κόστους που προκαλείται από τη 
μεταφορά υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων προς 
πώληση στην ευρωπαϊκή ή στη διεθνή αγορά, μέσω άμεσων ενισχύσεων για 
εταιρείες,

- μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην αντιστάθμιση της στενότητας της τοπικής 
αγοράς και στην ενθάρρυνση των εξαγωγών,

- φορολογικά μέτρα ή φοροαπαλλαγές κατάλληλες να ενθαρρύνουν τις παραγωγικές 
επενδύσεις επιχειρήσεων και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 176
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 177
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 178
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 179
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 180
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 181
Παράγραφος 27 α (νέα)

27a. τονίζει ότι ενόψει των ευρωπαϊκών στόχων της Λισαβόνας και της Βαρκελώνης 
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πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των κανόνων που 
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη σε σχέση με τις 
κρατικές ενισχύσεις προς τις περιφέρειες·

Or. en

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

Τροπολογία 182
Παράγραφος 28

28. τονίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποχρεούνται να διατηρήσουν επενδύσεις 
που έχουν χρηματοδοτηθεί από κρατικές ενισχύσεις εντός της περιφέρειας επί 
τουλάχιστον 10 έτη·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 183
Παράγραφος 28

28. αναγνωρίζει ότι η υποχρέωση διατήρησης της επενδύσεως εντός των περιφερειών έχει 
ορισθεί σε γενικό επίπεδο για (διαγραφή) 5 έτη το μέγιστο· ζητεί επιπλέον ο εν λόγω 
κανόνας να αντιμετωπίζεται με κάποια ευελιξία με το να μην εμποδίζεται η 
καινοτομία μέσω της αντικατάστασης μονάδας ή εξοπλισμού που έχει καταστεί εντός 
αυτής της 5ετούς περιόδου παρωχημένος λόγω της ταχείας αλλαγής που επέρχεται 
στην τεχνολογία· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 184
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να μην επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 
προς επιχειρήσεις που μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους από μία ευρωπαϊκή 
περιφέρεια σε μία άλλη και να απαιτεί την επιστροφή της χορηγηθείσας κρατικής 
ενίσχυσης από την επιχείρηση η οποία επιθυμεί να μετεγκαταστήσει τις 
δραστηριότητές της εν όλω ή εν μέρει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή εκτός της 
ΕΕ·
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Or. fr

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

Τροπολογία 185
Παράγραφος 29

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 186
Παράγραφος 29

29. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν στην περίπτωση των μικρών και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων να μειώσουν αυτές τις 5ετείς περιόδους για τη 
διατήρηση επενδύσεως ή θέσεων εργασίας σε ελάχιστη περίοδο τριών ετών·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 187
Παράγραφος 30

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 188
Παράγραφος 30

30. παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανάκτηση των ενισχύσεων στην περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων·

Or. es
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 189
Παράγραφος 30

30. παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει λεπτομερείς κανόνες (σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας) για την ανάκτηση των ενισχύσεων στην περίπτωση μη τήρησης 
αυτών των υποχρεώσεων·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 190
Παράγραφος 30

30. παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει λεπτομερείς κανόνες για την ανάκτηση των 
ενισχύσεων στην περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων και τονίζει ότι οι 
κοινοτικές ενισχύσεις για τις μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων δεν παρέχουν 
οιανδήποτε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αποφεύγονται·

Or. de

Τροπολογία: Gilles Savary, Bernard Poignant

Τροπολογία 191
Παράγραφος 30 α (νέα)

30a. καλεί την Επιτροπή, δεδομένων των στόχων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της 
πολιτικής της συνοχής της που αποσκοπούν στην επίτευξη της οικονομικής και 
κοινωνικής σύγκλισης με την εξίσωση του επιπέδου των περιφερειών της 
Ευρώπης, να διασφαλίσει ότι η σώρευση των ζωνών κατανομής των κρατικών 
ενισχύσεων προς τις περιφέρειες και ο στόχος της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης της νέας γενιάς περιφερειακής πολιτικής δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και δεν χρηματοδοτεί 
μετεγκαταστάσεις εντός της Ευρώπης, οι οποίες οδηγούν, συγκεκριμένα, στην 
απώλεια θέσεων εργασίας σε μία περιοχή προς όφελος μίας άλλης·

Or. fr
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 192
Παράγραφος 30 α (νέα)

30α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρούν αυστηρά τις κατευθυντήριες γραμμές που 
σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις, με στόχο την πρόληψη της ανεπάρκειας της 
αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 193
Παράγραφος 31

31. τονίζει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, 
εκτός αν οι εν λόγω οικονομικοί τομείς υποφέρουν από περιφερειακή υπερβάλλουσα 
ικανότητα και ότι πρέπει να διατηρείται δεόντως η εσωτερική συνοχή μεταξύ όλων 
των σχετικών νομικών μέσων

Or. de

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 194
Παράγραφος 31

31. τονίζει ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και 
ότι πρέπει να διατηρείται δεόντως η εσωτερική συνοχή μεταξύ όλων των σχετικών 
νομικών μέσων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας τομέας δεν θα 
αποκλείεται από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση περιφερειακών 
ενισχύσεων·

Or. pt

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 195
Παράγραφος 32

32. χαιρετίζει καταρχήν το ότι η Επιτροπή έχει προς όφελος της απλοποίησης και 
διαφάνειας την πρόθεση να ενσωματώσει τις διατάξεις του πολυτομεακού πλαισίου 
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2002 στις κατευθυντήριες γραμμές για τις παροχές ενισχύσεων προς τις περιφέρειες 
κατά την περίοδο 2007-2013·

Or. de

Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 196
Παράγραφος 32

32. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενσωματώσει το πολυτομεακό πλαίσιο 
στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων 
χωρίς να μειώνει τις εντάσεις χορήγησης ενισχύσεων που ορίζονται σε αυτές·

Or. es

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Cristobal Montoro Romero

Τροπολογία 197
Παράγραφος 32 α (νέα)

32a. σημειώνει με ανησυχία ότι η μείωση των ανωτάτων ορίων με σκοπό τη θέσπιση 
μέγιστης έντασης παρεχόμενων ενισχύσεων (ΑΕγχΠ ανά κάτοικο) σε συνδυασμό με 
την αλλαγή στη μέθοδο υπολογισμού (ακαθάριστη αντί καθαρής επιδότησης) έχει 
ως πρακτικό αποτέλεσμα μία πολύ σοβαρή περικοπή των ενισχύσεων ανεξαρτήτως 
της αποτελεσματικότητάς τους ως μέσου σύγκλισης και συνοχής· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να παράσχει -προς το συμφέρον της διαφάνειας στη 
διαχείριση των ενισχύσεων- μία αντικειμενική αιτιολόγηση της ανάγκης για την εν 
λόγω αλλαγή·

Or. es

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

Τροπολογία 198
Παράγραφος 33 α (νέα)

33a. συστήνει αύξηση του κατώτατου ορίου πάνω από τα 100.000 ευρώ, καθώς αυτή η 
ενέργεια θα επιτρέψει την ταχύτερη εφαρμογή λιγότερο εκτεταμένων μη 
στρεβλωτικών μέτρων και τη μεταρρύθμιση του επαχθούς κανόνα σώρευσης·

Or. en
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Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender, Antolín 
Sánchez Presedo

Τροπολογία 199
Παράγραφος 34

34. υποστηρίζει την Επιτροπή στην προσπάθειά της να ενθαρρύνει τη διαφάνεια στην 
πολιτική παρακολούθησης των άμεσων ενισχύσεων και την παροτρύνει συνεπώς να 
συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον τύπο ΚΙΕ για να υπολογίζεται ο πραγματικός 
αντίκτυπος των κρατικών ενισχύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη

Or. es

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 200
Παράγραφος 34 α (νέα)

34a. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας (όπως η 
εκπαίδευση, η ασφάλεια, τα δημόσια νοσοκομεία, και οι εργατικές κατοικίες) δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων που συνδέονται με τις κρατικές 
ενισχύσεις, δεδομένου ότι εναπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
ορίσουν, να χρηματοδοτήσουν και να οργανώσουν τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας·

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 201

Παράγραφος 34 α (νέα)

34a. χαιρετίζει τη νέα μορφή ενισχύσεων για μικρές επιχειρήσεις στις περιφέρειες που 
λαμβάνουν ενίσχυση, καθώς και τα ειδικά μέτρα που αφορούν τις περιφέρειες με 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και τα μικρά νησιά στο πλαίσιο των κριτηρίων 
συμβατότητας για την εν λόγω ενίσχυση· αναμένει από την Επιτροπή ότι θα 
εισαγάγει ειδικά μέτρα για τις άλλες περιοχές με μόνιμα μειονεκτήματα που 
αναγνωρίζονται στη Συνθήκη·

Or. fr
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 202
Παράγραφος 35

35. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διευρύνει τις κατά κατηγορίες απαλλαγές 
από την εκ των προτέρων κοινοποίηση για τις χαρακτηριζόμενες από διαφάνεια 
μορφές περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων και συνιστά κατά τον ορισμό των 
ανωτάτων ορίων για τις κατά κατηγορία απαλλαγές να λαμβάνεται υπόψη ο 
πληθωρισμός καθώς και οι σοβαρές διακυμάνσεις στον οικονομικό κύκλο, ειδικά 
όταν ο τελευταίος επηρεάζεται από αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες·

Or. pt

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 203
Παράγραφος 35 α (νέα)

35a. τονίζει ότι οι κανόνες για τις απαλλαγές πρέπει να περιλαμβάνουν ρητώς τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να κοινοποιούν σχέδια ενίσχυσης και της 
Επιτροπής να αξιολογεί τη συμβατότητά τους χρησιμοποιώντας πιο ελαστικά 
κριτήρια, προκειμένου να δύναται να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα περιφερειακά ή 
τομεακά χαρακτηριστικά, καθώς και τις καινοτόμες προσεγγίσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 204
Παράγραφος 36

36. αναμένει από την Επιτροπή να καταστήσει απλούς και διαφανείς τους κανόνες για τις 
κατά κατηγορία απαλλαγές (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 205
Παράγραφος 36

36. αναμένει από την Επιτροπή να καταστήσει απλούς και διαφανείς τους κανόνες για τις 
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κατά κατηγορία απαλλαγές (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 206
Παράγραφος 36

36. αναμένει από την Επιτροπή να καταστήσει απλούς και διαφανείς τους κανόνες για τις 
κατά κατηγορία απαλλαγές (διαγραφή)·

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 207
Παράγραφος 36

36. αναμένει από την Επιτροπή να καταστήσει απλούς και διαφανείς τους κανόνες για τις 
κατά κατηγορία απαλλαγές (διαγραφή), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τους 
κατάλληλους ελέγχους·

Or. pl

Τροπολογία: Bairbre de Brún, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 208
Παράγραφος 36

36. αναμένει από την Επιτροπή να καταστήσει απλούς και διαφανείς τους κανόνες για τις 
κατά κατηγορία απαλλαγές, αλλά και να εισαγάγει κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου 
προς αποφυγή καταχρήσεων των εν λόγω κατά κατηγορίες απαλλαγών και παρατηρεί 
ότι στο παρελθόν εξαιρετικές περιπτώσεις εθνικής επανενοποίησης απαίτησαν 
απαλλαγές από ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι οιεσδήποτε 
μελλοντικές εθνικές επανενοποιήσεις ενδεχομένως να απαιτήσουν αντίστοιχες 
απαλλαγές·

Or. en
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 209
Παράγραφος 36 α (νέα)

36a. ζητεί την εισαγωγή μίας δοκιμής σημαντικού αντικτύπου όπου χρειαστεί να 
κοινοποιηθεί υποστήριξη η οποία να ισούται με το 30% του 1 εκατ. ευρώ, αλλά 
μόνον για την απλουστευμένη διαδικασία, και η οποία θα εξεταστεί και θα 
συμπεριληφθεί ως τμήμα της ανά κατηγορία απαλλαγής·

Or. en

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 210
Παράγραφος 36 α (νέα)

36a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον το κατώτατο όριο, το οποίο έχει 
οριστεί επί του παρόντος στα 100.000 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί, γεγονός το οποίο θα 
προσφέρει ανακούφιση, και θα περιορίσει τη γραφειοκρατία, για τις ΜΜΕ και τις 
νέες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 211
Παράγραφος 36 α (νέα)

36-A. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε αυξημένη 
διαφάνεια στη χρήση των κρατικών ενισχύσεων για τις συμπράξεις ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα·

Or. pt

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

Τροπολογία 212
Παράγραφος 36 α (νέα)

36a. επισημαίνει ότι οι εθνικές κρατικές ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό 
χρηματοδοτικό μέσο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και 
πρέπει, ως εκ τούτου, να ενσωματωθούν στο εθνικό πλαίσιο αναφοράς και να 
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εγκριθούν ως τμήμα του πολυετούς εθνικού προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 213
Παράγραφος 36 β (νέα)

36β. παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει το ισχύον κατώτατο ποσό ενισχύσεων των 
100.000 ευρώ·

Or. en

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

Τροπολογία 214
Παράγραφος 37 α (νέα)

37a. ζητεί την ενσωμάτωση των θεμελιωδών κανόνων σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις που συνδέονται με τα διαρθρωτικά ταμεία στον κανονισμό που ορίζει τις 
γενικές διατάξεις σχετικά με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

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

Τροπολογία 215
Παράγραφος 38 α (νέα)

38a. ζητεί την αναθεώρηση του άρθρου 88, παράγραφος 1 και του άρθρου 89 της 
Συνθήκης ΕΚ (άρθρο III-168, παράγραφος 1και άρθρο III-169 της Συνθήκης για 
τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης), τα οποία προβλέπουν την έγκριση 
κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, ενώ η Επιτροπή διατηρεί την αρμοδιότητα να 
αναθεωρεί διαρκώς τα ισχύοντα συστήματα ενίσχυσης των κρατών μελών και να 
προτείνει στα τελευταία τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται από τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές·

Or. en


