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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 1
Παράγραφος -1 α (νέα)

-1a. χαιρετίζει τον στόχο της μεταρρύθμισης για τη μείωση των κρατικών ενισχύσεων, 
καθιστώντας τες όμως περισσότερο στοχευμένες·

Or. de

Τροπολογία: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter και Jillian Evans

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι είναι απαραίτητη η διεξοδική μεταρρύθμιση της 
πολιτικής κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όσον αφορά την απλοποίηση των απαλλαγών 
κατά κατηγορία για αειφόρο ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι οι απαλλαγές πρέπει να καταστούν συνακόλουθες με τους στόχους της 
περιφερειακής πολιτικής στα κράτη μέλη·

Or. de
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. επαναλαμβάνει τη μεγάλη σημασία ενός δίκαιου, ισορροπημένου, σταθερού και 
προβλέψιμου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
αποφεύγει, κατά μέγα μέρος, τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού δημιουργώντας
ευνοϊκό πλαίσιο για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. επαναλαμβάνει τη μεγάλη σημασία ενός δίκαιου, ισορροπημένου, σταθερού και 
προβλέψιμου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα 
δημιουργεί ευνοϊκό πλαίσιο για την προώθηση της αειφόρου περιφερειακής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των 
προσδοκιών της πολιτικής ανταγωνισμού κατά την επίτευξη ίσων όρων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και της απαιτούμενης ευελιξίας προκειμένου να επιτραπεί στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τους 
εργασιακούς χώρους, να αντιμετωπίσουν τις περιφερειακές ανισότητες, να 
επιληφθούν των αδυναμιών της αγοράς και να επιτύχουν κοινωνικούς, 
περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους προς το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον·

Or. en
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 6
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία, συμπεριλαμβανομένου του 
εξορθολογισμού των διαδικασιών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, και να 
αυξηθεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα των κανόνων και των διαδικασιών των 
κρατικών ενισχύσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Τροπολογία 7
Παράγραφος 4

4. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η διαφάνεια, η 
φιλικότητα προς τον χρήστη και η προβλεψιμότητα των κανόνων και των 
διαδικασιών των κρατικών ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Τροπολογία 8
Παράγραφος 5

5. σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να αυξήσει το ανώτατο 
όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)·από το ισχύον επίπεδο των 
100.000 ευρώ και συνιστά τη μεταρρύθμιση του κανόνα συσσώρευσης·

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Τροπολογία 9
Παράγραφος 6

6. προτρέπει την Επιτροπή, σύμφωνα με τις στρατηγικές της Λισσαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ, να αξιολογήσει ενδελεχέστερα και λεπτομερέστερα τα διάφορα είδη 
κρατικών ενισχύσεων και την αποτελεσματικότητά τους, ώστε να μπορέσει να 
διακριβώσει εάν ορισμένα είδη ενισχύσεων είναι περισσότερο επωφελή από άλλα από 
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την άποψη του αντικτύπου τους στην περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 10
Παράγραφος 6

6. προτρέπει την Επιτροπή, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας, να αξιολογήσει 
ενδελεχέστερα και λεπτομερέστερα τα διάφορα είδη κρατικών ενισχύσεων και την 
αποτελεσματικότητά τους, ώστε να μπορέσει να διακριβώσει εάν ορισμένα είδη 
ενισχύσεων είναι περισσότερο επωφελή από άλλα από την άποψη του μακροχρόνιου, 
θετικού αντικτύπου τους στην περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Τροπολογία 11
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. τονίζει πόσο σημαντικό είναι για τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
να αναγνωρίζουν την αρχή της επικουρικότητας κατά τον τρόπο με τον οποίο οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, οι οποίες, ως βασική συνιστώσα του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας, 
είναι θεμελιώδεις για τη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι όλες οι περιοχές με μόνιμα φυσικά 
μειονεκτήματα (ορεινές, νησιωτικές, εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού) είναι εξ ορισμού περιοχές όπου η 
αγορά είναι αδύναμη λόγω του πρόσθετου κόστους που πλήττει όλες τις 
δραστηριότητες στις οποίες η προσβασιμότητα είναι πρωταρχικής σημασίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 13
Παράγραφος 7

7. ζητεί την κατάρτιση νομικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση 
διαφανών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε φορείς που 
συμμετέχουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και συνεπώς τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης κοινοπραξιών αυτού του είδους·

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 14
Παράγραφος 7

7. ζητεί την κατάρτιση νομικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση 
διαφανών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε φορείς που 
συμμετέχουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και συνεπώς τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης κοινοπραξιών αυτού του είδους·

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 15
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων υποδομής στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της χορήγησης 
κρατικών ενισχύσεων στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να παράσχει 
νομική καθοδήγηση εφ’ όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε αυτό το πλαίσιο· πρέπει να ληφθεί εν 
προκειμένω ειδική μέριμνα προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της 
διαφάνειας·

Or. pl
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 16
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων υποδομής στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της χορήγησης 
κρατικών ενισχύσεων και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να 
παράσχει νομική καθοδήγηση εφ’ όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε αυτό το πλαίσιο και ζητεί 
ειδικότερα την απλοποίηση της χρήσης αυτού του μέσου με τους κατάλληλους 
κανόνες·

Or. de

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 17
Παράγραφος 7

7. ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων υποδομής στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της χορήγησης 
κρατικών ενισχύσεων και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και να 
παράσχει (διαγραφή) καθοδήγηση εφ’ όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 18
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 19
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Jillian Evans

Τροπολογία 20
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz

Τροπολογία 21
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Miloš Koterec

Τροπολογία 22
Παράγραφος 8

8. πιστεύει ότι οι κανόνες για τις οριζόντιες ενισχύσεις πρέπει να λαμβάνουν επίσης 
υπόψη τις εδαφικές διαφορές και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει
στο πλαίσιο των οριζόντιων κανόνων σημαντικές πριμοδοτήσεις από την άποψη της 
έντασης των ενισχύσεων για περιφέρειες που καλύπτονται από τις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις·

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

Τροπολογία 23
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση των υφιστάμενων εδικών κανόνων κρατικών ενισχύσεων για 
ορισμένους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, η παραγωγή άνθρακα και οι 
μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 24
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον τα μέγιστα ποσοστά ενισχύσεων της 
τάξεως του 50%, τα οποία είναι δυνατά καταρχήν, δεν είναι τόσο υψηλά από την 
άποψη της οικονομίας της αγοράς· είναι της γνώμης ότι με τόσο υψηλά ποσοστά 
μπορεί να συσταθεί μία εταιρεία χωρίς ίδια κεφάλαια, γεγονός το οποίο είναι 
αντίθετο με την αρχή της επιχειρηματικής ευθύνης σε μία οικονομία της αγοράς·

Or. de


