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20.3.2019 A8-0094/215

Τροπολογία 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να στηρίξουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες για να 
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και 
για να είναι σε θέση να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους 
πολίτες τους, καθώς και να 
προλαμβάνουν τη ριζοσπαστικοποίηση, οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να συμβάλλουν, με τη συνέργεια 
και τη συμπληρωματικότητα των άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, στην οικοδόμηση 
της ασφάλειας σε τομείς στους οποίους 
είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλείς και 
σίγουροι δημόσιοι χώροι και υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι 
μεταφορές και η ενέργεια.

(9) Προκειμένου να στηρίξουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες για να 
αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες 
περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, 
οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να συμβάλλουν πρωτίστως, με τη 
συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα 
των άλλων πολιτικών της Ένωσης, στην 
τόνωση του παραγωγικού δυναμικού και 
της ανάπτυξης των περιφερειών αυτών 
στο πλαίσιο μιας περιφερειακής 
προοπτικής με βάση την ανάπτυξη, 
ενεργώντας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 
ιδίως στις μεταφορές και την ενέργεια.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Τροπολογία 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Οι καθολικές δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας έχουν ζωτική σημασία 
για την αντιμετώπιση των περιφερειακών 
και κοινωνικών ανισοτήτων, την 
προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και 
της περιφερειακής ανάπτυξης και την 
παρότρυνση επιχειρήσεων και ατόμων να 
παραμείνουν στη γεωγραφική τους 
περιοχή, ιδίως στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Τροπολογία 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9β. Οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής πρέπει 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμης 
και προσβάσιμης εθνικής, περιφερειακής 
και εθνικής κινητικότητας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις περιφέρειες για τις οποίες 
απαιτούνται διεργασίες αναζωογόνησης 
και οικονομικής ενδυνάμωσης και στις 
περιφέρειες με χαμηλή πληθυσμιακή 
πυκνότητα όπου οι σοβαρές ανεπάρκειες 
σε επίπεδο κινητικότητας αποτελούν 
εμπόδιο στη διαρθρωτική ανάπτυξη.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Τροπολογία 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επιπλέον, οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλήρους 
δικτύου ψηφιακών υποδομών υψηλής 
ταχύτητας και στην προώθηση της 
καθαρής και βιώσιμης πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας.

(10) Επιπλέον, οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλήρους 
δικτύου ψηφιακών υποδομών, ιδίως στους 
σιδηροδρόμους, και ψηφιακού δικτύου 
υψηλής ταχύτητας και στην προώθηση της 
καθαρής και βιώσιμης πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Τροπολογία 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει 
στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση 
και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά 
τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών, καθώς και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της 
δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η 
στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στις βασικές προτεραιότητες της 
Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους 
πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, 
η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στους στόχους πολιτικής 
για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού μετασχηματισμού» και «μια 
πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα μέσω της 
προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων 
και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής 
οικονομίας, της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 

(17) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει 
στην προαγωγή της πραγματικής 
σύγκλισης, τη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση 
και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά 
τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών, καθώς και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της 
δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, λαμβανομένων 
υπόψη των θεμιτών επιλογών, 
προτεραιοτήτων και αναγκών κάθε 
κράτους μέλους, ανάλογα με την 
ιδιαίτερη κατάστασή του. Επομένως, η 
στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» θα πρέπει επίσης να 
συνεκτιμά προτεραιότητες που έχουν 
καθοριστεί συλλογικά, σύμφωνα με τους 
στόχους πολιτικής που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως 
εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τους 
στόχους πολιτικής για «μια πιο συνεκτική 
Ευρώπη με βάση την αλληλεγγύη που 
συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών, 
κοινωνικών και εδαφικών ασυμμετριών 
και ενός έξυπνου και καινοτόμου 
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διαχείρισης των κινδύνων». Η εν λόγω 
θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να 
επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας 
παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο 
επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ των 
τριών ομάδων κρατών μελών που έχουν 
σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. 
Επιπλέον, η μεθοδολογία για την 
κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα 
πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

οικονομικού μετασχηματισμού» και «μια 
πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα μέσω της 
προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, της μείωσης 
του αντίκτυπου της βιομηχανίας στο 
περιβάλλον, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των 
κινδύνων». Η εν λόγω θεματική 
συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε 
εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα 
την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους 
προγραμμάτων και μεταξύ των τριών 
ομάδων κρατών μελών που έχουν 
σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. 
Επιπλέον, η μεθοδολογία για την 
κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα 
πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Τροπολογία 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α. Η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ 
του στόχου της μείωσης των 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
θεματικής συγκέντρωσης δεν έχει 
αποδειχθεί, όπως επισημαίνει η επιτροπή 
ρυθμιστικού ελέγχου. Μάλιστα, από 
ορισμένες αναλύσεις προκύπτει ότι οι 
αναπτυξιακές επιλογές που έχουν οριστεί 
στην ισχύουσα θεματική συγκέντρωση 
αποτελούν παράγοντες επιδείνωσης των 
περιφερειακών ανισοτήτων, για 
παράδειγμα μεταξύ των μεγάλων 
μητροπολιτικών περιφερειών και του 
υπόλοιπου εδάφους της ΕΕ. Για τον λόγο 
αυτό, η θεματική συγκέντρωση πρέπει να 
μετριαστεί, ιδίως στα κράτη μέλη το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ των οποίων είναι 
κάτω από τον ενωσιακό μέσο όρο. 
Επιπλέον, στην περίπτωση αυτών των 
κρατών μελών, εάν το σύνολο των πόρων 
που διατίθενται για το ΕΤΠΑ για την 
περίοδο 2021-2027 είναι κατώτερο από 
αυτό της περιόδου 2014-2020, η θεματική 
συγκέντρωση –εφόσον υφίσταται– θα 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής 
διαπραγμάτευσης μεταξύ του κράτους 
μέλους και της Επιτροπής.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Τροπολογία 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου η στήριξη να 
επικεντρωθεί στις βασικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, κρίνεται 
επίσης σκόπιμο να τηρηθούν οι 
απαιτήσεις για τη θεματική συγκέντρωση 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, ακόμη και στην 
περίπτωση μεταφορών μεταξύ των 
προτεραιοτήτων εντός του ίδιου 
προγράμματος ή μεταξύ διαφορετικών 
προγραμμάτων.

(18) Προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων 
πόρων, σε ορισμένες δεόντως 
αιτιολογημένες καταστάσεις πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα οι απαιτήσεις της 
θεματικής συγκέντρωσης να ανακληθούν 
ή να καταργηθούν, ιδίως όταν 
διαπιστώνεται αρνητική σχέση μεταξύ 
της θεματικής συγκέντρωσης και του 
γενικού στόχου της μείωσης των 
οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Τροπολογία 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
να καθοριστούν τα διάφορα είδη 
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν 
να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους 
τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο 
Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-
Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος 
των δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να 
στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, 
επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε 
εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς 
και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη 
συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και 
τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή 
οικονομικών πόλων. Προκειμένου να 
υποστηριχθεί η υλοποίηση του 
προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα 
πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και 
δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, 
προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη 
στήριξη ευρύτερου φάσματος 
παρεμβάσεων όσον αφορά τα 
προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής 

(19) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
να καθοριστούν τα διάφορα είδη 
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν 
να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους 
τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο 
Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις για το περιβάλλον και την 
κινητικότητα και τις μεταφορές, μεταξύ 
άλλων στο ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά το 
ΕΤΠΑ, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων 
θα πρέπει να απλουστευθεί και θα πρέπει 
να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στις 
υποδομές, επενδύσεις σε σχέση με την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες, παραγωγικές 
επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό και 
άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, 
καθώς και μέτρα σχετικά με την 
ενημέρωση, την επικοινωνία, τις μελέτες, 
τη δικτύωση, τη συνεργασία, την 
ανταλλαγή εμπειριών και τις 
δραστηριότητες με τη συμμετοχή 
οικονομικών πόλων. Προκειμένου να 
υποστηριχθεί η υλοποίηση του 
προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα 
πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και 
δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, 
προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη 
στήριξη ευρύτερου φάσματος 
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θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος 
φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων 
πόρων, καθώς και τις δαπάνες που 
συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

παρεμβάσεων όσον αφορά τα 
προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής 
θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος 
φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων 
πόρων, καθώς και τις δαπάνες που 
συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Τροπολογία 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα έργα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, θα 
εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της 
επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης 
διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΔ).

(20) Τα έργα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, θα 
εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της 
επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης 
διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΔ). Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, αυτό θα 
συμβεί μόνον εφόσον οι συνολικές 
πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής δεν 
μειωθούν κάτω από τις πιστώσεις που 
έχουν προβλεφθεί για την περίοδο 2014-
2020.

Or. pt



AM\1180283EL.docx PE635.495v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

20.3.2019 A8-0094/224

Τροπολογία 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
προβλεφθούν λύσεις οι οποίες θα 
αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που 
συνδέονται με τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη σε ενωσιακό επίπεδο, η 
πρωτοβουλία «Αστικές καινοτόμες 
δράσεις» στον τομέα της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από μια «Ευρωπαϊκή Αστική 
Πρωτοβουλία» η οποία θα υλοποιηθεί υπό 
καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. 
Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να 
καλύπτει όλες τις αστικές περιοχές και να 
υποστηρίζει το αστικό θεματολόγιο της 
ΕΕ21.

__________________
21 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με το Αστικό Θεματολόγιο της ΕΕ, της 
24ης Ιουνίου 2016.

(26) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
προβλεφθούν λύσεις οι οποίες θα 
αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που 
συνδέονται με τη βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη σε ενωσιακό επίπεδο, η 
πρωτοβουλία «Αστικές καινοτόμες 
δράσεις» στον τομέα της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από μια «Ευρωπαϊκή Αστική 
Πρωτοβουλία» η οποία θα υλοποιηθεί υπό 
καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Η 
πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις αστικές περιοχές και να 
υποστηρίζει το αστικό θεματολόγιο της 
ΕΕ21.

__________________
21 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με το Αστικό Θεματολόγιο της ΕΕ, της 
24ης Ιουνίου 2016.

Or. pt


