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Τροπολογία 1
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική, όπως και η
εδαφική συνοχή, αποτελούν θεμελιώδεις 
αρχές για τον προσδιορισμό του συνόλου 
των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΛΕΕ και ότι η 
εφαρμογή τους πρέπει να ενσωματώνει της 
διατάξεις του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ·

1. υπενθυμίζει ότι η οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές για τον προσδιορισμό 
του συνόλου των πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της
ΣΛΕΕ και ότι η εφαρμογή τους πρέπει να 
ενσωματώνει της διατάξεις του άρθρου 9 
της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική, όπως και η
εδαφική συνοχή, αποτελούν θεμελιώδεις 
αρχές για τον προσδιορισμό του συνόλου 
των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΛΕΕ και ότι η 
εφαρμογή τους πρέπει να ενσωματώνει της 
διατάξεις του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ·

1. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή, 
αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για τον 
προσδιορισμό του συνόλου των πολιτικών 
και δράσεων της ΕΕ, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7 της ΣΛΕΕ και ότι η εφαρμογή 
τους πρέπει να ενσωματώνει της διατάξεις 
του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 3
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. θεωρεί τα Διαρθρωτικά Ταμεία ως το 
κύριο μέσον για την υλοποίηση των 
κοινοτικών πολιτικών· ότι η αυτονομία 
κατά τη ρύθμιση, διαχείριση και 
χρησιμοποίηση του κάθε ταμείου, μεταξύ 
άλλων και στο πλαίσιο ενός ενδεχομένου 
πολιτικού συντονισμού, είναι ουσιώδους 
σημασίας για την επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων και για την 
αποφυγή της κακής χρήσης των πόρων·

Or. it

Τροπολογία 4
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και  η προετοιμασία των 
εργαζομένων για τις νέες θέσεις στον 
τομέα των περιβαλλοντικών μετατροπών· 
διαπιστώνει ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα 
αποκατασταθεί αυτόματα η κοινωνική 
συνοχή μεταξύ κοινωνικών ομάδων, 
αλλά ότι απαιτούνται μέτρα που 
στηρίζονται από το ΕΚΤ προκειμένου να 
συνδυασθεί απόλυτα η κοινωνική με την 
εδαφική συνοχή και να διασφαλισθεί η 
κοινωνική ένταξη· διαπιστώνει ότι μόνον 
με τον τρόπο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί 
το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·

Or. de
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Τροπολογία 5
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

2. Υπενθυμίζει ότι στόχος της πολιτικής 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη, ευφυής και περιεκτική ανάπτυξη 
ομοιόμορφα κατανεμημένη από 
κοινωνικής και εδαφικής πλευράς, η 
μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων 
στις περιφέρειες, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 6
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

2. Υπενθυμίζει ότι στόχος των πολιτικών 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. de
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Τροπολογία 7
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, η αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. de

Τροπολογία 8
Traian Ungureanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και η υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

2. τονίζει ότι στόχος των πολιτικών 
συνοχής πρέπει να είναι μια οικονομικά 
βιώσιμη ανάπτυξη ομοιόμορφα 
κατανεμημένη από κοινωνικής και 
εδαφικής πλευράς, η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων που 
αποτελεί στοιχείο συνοχής και 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 9
Traian Ungureanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τονίζει ότι οι πολιτικές συνοχής θα
έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στο
σύνολο της ΕΕ, τη δίκαιη και
ομοιόμορφα κατανεμημένη ευημερία
ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και
στοχεύοντας στη μείωση των ανισοτήτων
από κοινωνικής και οικονομικής πλευράς
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί 
έναν από τους πυλώνες της οικονομικής 
πολιτικής και της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής επενδύσεων της Ένωσης·

3. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί 
εγγύηση για τη στήριξη των λιγότερων 
ευνοημένων περιφερειών και ομάδων 
προκειμένου να επιτευχθεί η ισόρροπη 
και αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης· διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία έγκειται στο γεγονός 
ότι όλοι θα επωφελούνται από τις 
οικονομικές επιτυχίες της ΕΕ· 
υποστηρίζει για το λόγο αυτό ότι η 
πολιτική συνοχής πρέπει να διατηρηθεί 
ως αυτόνομη πολιτική και να 
χρηματοδοτείται επαρκώς·

Or. de
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Τροπολογία 11
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί 
έναν από τους πυλώνες της οικονομικής 
πολιτικής και της μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής επενδύσεων της Ένωσης·

3. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί 
έναν από τους πυλώνες της οικονομικής 
πολιτικής της ΕΕ ευνοώντας τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων
και την κοινωνική ένταξη

Or. fr

Τροπολογία 12
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. αναγνωρίζει  ότι η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της πολιτικής συνοχής που 
εναρμονίζει τους διάφορους τομεακούς 
στόχους με τις ανάγκες και το δυναμικό 
των περιφερειών είναι ένα πολύτιμο 
στοιχείο που συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής 
και πρέπει ως εκ τούτου να διατηρηθεί 
και να ενισχυθεί περαιτέρω·

Or. en

Τροπολογία 13
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι οι δυσχέρειες που 
προκάλεσε η οικονομική κρίση θα έπρεπε 

4. είναι πεπεισμένο ότι οι δυσχέρειες που 
προκάλεσε η οικονομική κρίση θα έπρεπε 
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να ωθήσουν την Επιτροπή να υποβάλει 
σύντομα μια πρόταση μεταρρύθμισης των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, φιλόδοξη και 
ανταποκρινόμενη στους στόχους της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, λαμβάνουσα μεταξύ 
άλλων υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που εκτίθενται στο ψήφισμα 
A7-0267/2010·

να ωθήσουν την Επιτροπή να υποβάλει 
σύντομα μια πρόταση αναθεώρησης των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, φιλόδοξη και 
ανταποκρινόμενη στους στόχους της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, λαμβάνουσα μεταξύ 
άλλων υπόψη τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των κρατών μελών και των 
περιφερειών καθώς και τις θέσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκτίθενται 
στο ψήφισμα A7-0267/2010·

Or. en

Τροπολογία 14
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι οι δυσχέρειες που 
προκάλεσε η οικονομική κρίση θα έπρεπε 
να ωθήσουν την Επιτροπή να υποβάλει 
σύντομα μια πρόταση μεταρρύθμισης των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, φιλόδοξη και 
ανταποκρινόμενη στους στόχους της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, λαμβάνουσα μεταξύ 
άλλων υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που εκτίθενται στο ψήφισμα 
A7-0267/2010·

4. είναι πεπεισμένο ότι οι δυσχέρειες που 
προκάλεσε η οικονομική κρίση θα έπρεπε 
να ωθήσουν την Επιτροπή να υποβάλει 
σύντομα μια πρόταση μεταρρύθμισης των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, φιλόδοξη και 
ανταποκρινόμενη στους στόχους της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, λαμβάνουσα μεταξύ 
άλλων υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που εκτίθενται στο ψήφισμα 
A7-0267/2010 και επιζητεί καινοτόμες 
λύσεις σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση 
των πολιτικών κοινωνικής ανανέωσης·

Or. fr

Τροπολογία 15
Traian Ungureanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Πιστεύει ότι οι πολιτικές συνοχής θα
έπρπε να χρησιμοποιούν περισσότερο την
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οικονομική τους συνιστώσα προκειμένου
να συμπληρώσουν καλύτερα τις άλλες
ισχύουσες ευρωπαϊκές πολιτικές εις
τρόπον ώστε να εδραιωθεί η οικονομική
ανάπτυξη με τη δημιουργία θέσεων
εργασίας, την αυξημένη απασχόληση και
την έμφαση σε μια πιο ανταγωνιστική
συμπεριφορά·

Or. en

Τροπολογία 16
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, οι 
πολιτικές κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός νέου 
πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και του συνόλου των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο είναι το μοναδικό 
συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη 
και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί·

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, τα μέσα
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ 
πρέπει να αλληλοσυνδέονται στενά εντός 
ενός κοινού νέου πλαισίου που θα θεσπίζει 
ισχυρές συνέργειες μεταξύ των πολιτικών 
της ΕΕ και του συνόλου των 
Διαρθρωτικών Ταμείων· υπογραμμίζει ότι 
κάθε μέσο χρειάζεται ειδικούς κανόνες 
και στόχους προκειμένου να εξασφαλίσει 
μία ακριβώς προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες στήριξη, και τονίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το 
μοναδικό συγκεκριμένο μέσον που 
απευθύνεται στην αγορά εργασίας και την 
κοινωνική ένταξη και ως εκ τούτου η 
κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Ευρώπης 2020· θεωρεί ιδιαίτερα 
ενδεδειγμένο τον ισχύοντα κανόνα 
επικάλυψης μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ για 
να απλουστευθεί η χρήση των πόρων των 
ταμείων ιδίως για τοπικά ολοκληρωμένα  
σχέδια και για την ενίσχυση των 
συνεργειών·

Or. de
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Τροπολογία 17
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, οι 
πολιτικές κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός νέου 
πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και του συνόλου των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο είναι το μοναδικό
συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη 
και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί·

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, η 
πολιτική συνοχής της ΕΕ και τα μέσα που 
διαθέτει πρέπει να αλληλοσυνδέονται 
στενά με ένα νέο πλαίσιο που θα θεσπίζει 
ισχυρές συνέργειες μεταξύ των πολιτικών 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο είναι το κύριο 
συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη 
και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 18
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, οι 
πολιτικές κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός νέου 
πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και του συνόλου των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο είναι το μοναδικό
συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη 
και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί·

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, οι 
πολιτικές κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός νέου 
πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και του συνόλου των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο είναι το κύριο
συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη 
και ότι προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών 
χρειάζονται ισχυρότερες συνέργειες με το 
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ΕΤΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 19
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, οι 
πολιτικές κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός νέου 
πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και του συνόλου των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο είναι το μοναδικό 
συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη 
και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί·

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, οι 
πολιτικές κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός νέου 
πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και του συνόλου των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο είναι το μοναδικό 
συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη, 
όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 162 της 
ΣΛΕΕ και ως εκ τούτου πρέπει να 
ενισχυθεί·

Or. it

Τροπολογία 20
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι προκειμένου να στεφθεί με 
επιτυχία η στρατηγική ΕΕ 2020, οι 
πολιτικές κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
αλληλοσυνδέονται στενά εντός ενός νέου 
πλαισίου που θα θεσπίζει ισχυρές 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ 
και του συνόλου των Διαρθρωτικών 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Ταμείων· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο είναι το μοναδικό 
συγκεκριμένο μέσον που απευθύνεται στην 
αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη 
και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί·

Or. fr

Τροπολογία 21
Traian Ungureanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θεωρεί ότι, δεδομένων των αρνητικών
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που
φάνηκαν με την όξυνση των
περιφερειακών ανισοτήτων, θα
μπορούσαν να δημιουργηθούν μικρότερα
και πιο στοχευμένα ταμεία με
ανακατανομή των πόρων του
προϋπολογισμού, προκειμένου να αυξηθεί
χειροπιαστά η αποτελεσματικότητα και
να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα ταμεία
δίνοντας γρήγορες απαντήσεις στα
περιφερειακά προβλήματα και
ανεπάρκειες·

Or. en

Τροπολογία 22
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει 
να επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε 
δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
αναβάθμισης, στην εύρυθμη λειτουργία 

6. θεωρεί ότι προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει 
να επικεντρωθεί στις επενδύσεις όχι μόνον 
σε δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
αναβάθμισης, στη λειτουργία της αγοράς 
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της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές 
συνθήκες προκειμένου να προωθήσει την 
απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

εργασίας και στις κοινωνικές συνθήκες, 
αλλά και σε μέτρα για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και την επίτευξη της 
κοινωνική ενσωμάτωσης·

Or. de

Τροπολογία 23
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει 
να επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε 
δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
αναβάθμισης, στην εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές 
συνθήκες προκειμένου να προωθήσει την 
απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

6. θεωρεί ότι προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει 
να επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε 
δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς 
επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες ανερχόμενες δεξιότητες σε σχέση με 
το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και επαγγελματικής 
αναβάθμισης, στην εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές 
συνθήκες, την έρευνα και την καινοτομία 
εις τρόπον ώστε να διευκολυνθεί η 
μετάβαση σε μια βιώσιμη πράσινη 
οικονομία προκειμένου να προωθήσει την 
απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

Or. ro

Τροπολογία 24
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει 

6. θεωρεί ότι προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει 
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να επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε 
δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
αναβάθμισης, στην εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές 
συνθήκες προκειμένου να προωθήσει την 
απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

να επικεντρωθεί στη δημιουργία θέσεων
εργασίας, στις επενδύσεις σε δεξιότητες, 
δραστηριότητες διαρκούς επιμόρφωσης 
και επαγγελματικής αναβάθμισης, στην 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας 
και στις κοινωνικές συνθήκες προκειμένου 
να προωθήσει την απασχολησιμότητα, την 
παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 25
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει 
να επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε 
δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
αναβάθμισης, στην εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές 
συνθήκες προκειμένου να προωθήσει την 
απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

6. θεωρεί ότι προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί επωφελώς, το ΕΚΤ πρέπει 
να επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε 
δεξιότητες, δραστηριότητες διαρκούς 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
αναβάθμισης, στην εύρυθμη λειτουργία 
της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές 
συνθήκες προκειμένου να προωθήσει την 
απασχολησιμότητα, την παραγωγικότητα, 
την ανάπτυξη, τις ίσες αμοιβές, την 
ποιότητα ζωής  και την απασχόληση στην 
Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 26
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a.τονίζει ότι το ΕΚΤ, ως μέσο στήριξης
της διαρκούς κατάρτισης, της παροχής
προσόντων και του επαγγελματικού
αναπροσανατολισμού, πρέπει να
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θεωρείται απαραίτητο μέσο του οποίου
οι δυνατότητες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
πλήρως για την προώθηση μιας
περιεκτικής και επαρκούς ανάπτυξης και
μιας Ευρώπης που θα βασίζει την
ανταγωνιστικότητά της στη γνώση·

Or. it

Τροπολογία 27
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει ότι το ΕΚΤ, πέραν του 
ότι συμβάλλει γενικά στην επίτευξη του 
συνόλου των στόχων της Στρατηγικής 
ΕΕ 2020, είναι ουσιαστικά το κύριο 
κοινοτικό μέσο για τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων που συμβάλλουν σε δύο 
συγκεκριμένους στόχους δηλαδή να 
φτάσει το ποσοστό απασχόλησης των 
ατόμων ηλικίας μεταξύ 20 και 64 στο 
75% και να εξέλθουν από την κατάσταση 
φτώχειας άνω των 20 εκατ. ατόμων· 

Or. it

Τροπολογία 28
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της 
μελλοντικής δομής των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση 
του ΕΚΤ εντός ενός κανονισμού και 
βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές 
διατάξεις σε σχέση με τους πόρους για τη 

7. καλεί την Επιτροπή να βρει την 
κατάλληλη θέση για το ΕΚΤ στο πλαίσιο 
της μελλοντικής δομής των Διαρθρωτικών 
Ταμείων προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλύτερη εκτέλεση των ολοκληρωμένων 
μέτρων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση 
του ΕΚΤ εντός ενός κανονισμού και 
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συνοχή, διατηρώντας τους δικούς του 
κανόνες λειτουργίας και 
χρηματοδότησης·

βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές 
διατάξεις σε σχέση με τους πόρους για τη 
συνοχή και τους διαρθρωτικούς πόρους, 
διατηρώντας τις ελαστικές του ρυθμίσεις 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιομορφίες 
των μέτρων που χρηματοδοτούνται από 
διαφορετικά ταμεία· τονίζει ότι η 
Επιτροπή θα έπρεπε να εκπονήσει σαφείς 
και απλούς κανόνες που θα επιτρέπουν 
καλύτερο συντονισμό στη χρήση των 
πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 29
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της 
μελλοντικής δομής των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση 
του ΕΚΤ εντός ενός κανονισμού και 
βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές 
διατάξεις σε σχέση με τους πόρους για τη 
συνοχή, διατηρώντας τους δικούς του 
κανόνες λειτουργίας και 
χρηματοδότησης·

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το
ρόλο του ΕΚΤ στο πλαίσιο της 
μελλοντικής δομής των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση 
του ΕΚΤ εντός ενός κανονισμού και 
βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές 
διατάξεις σε σχέση με τους πόρους για την 
πολιτική συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 30
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της 
μελλοντικής δομής των Διαρθρωτικών 

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της 
μελλοντικής δομής των Διαρθρωτικών 
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Ταμείων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση 
του ΕΚΤ εντός ενός κανονισμού και 
βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές 
διατάξεις σε σχέση με τους πόρους για τη 
συνοχή, διατηρώντας τους δικούς του
κανόνες λειτουργίας και 
χρηματοδότησης·

Ταμείων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση 
του ΕΚΤ εντός ενός κανονισμού και 
βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές 
διατάξεις σε σχέση με τους πόρους για τη 
συνοχή, διατηρώντας τους κανόνες του 
ΕΚΤ για τη λειτουργία και τη 
χρηματοδότησή του· ζητεί από την 
Επιτροπή να ασκήσει την επιρροή της 
ούτως ώστε να διατεθούν μελλοντικά 
περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι για 
τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ· 

Or. de

Τροπολογία 31
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της 
μελλοντικής δομής των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση 
του ΕΚΤ εντός ενός κανονισμού και 
βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές 
διατάξεις σε σχέση με τους πόρους για τη 
συνοχή, διατηρώντας τους δικούς του 
κανόνες λειτουργίας και χρηματοδότησης·

7. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
συμβολή του ΕΚΤ στο πλαίσιο της 
μελλοντικής δομής των Διαρθρωτικών 
Ταμείων· θεωρεί χρήσιμη την τοποθέτηση 
του ΕΚΤ εντός ενός κανονισμού και 
βασικού στρατηγικού πλαισίου με γενικές 
διατάξεις σε σχέση με τους πόρους για τη 
συνοχή, διατηρώντας τους δικούς του 
κανόνες λειτουργίας και χρηματοδότησης·
η  προηγούμενη πείρα έχει καταδείξει ότι 
ο συνδυασμός ΕΚΤ και ΕΤΠΑ καθώς και 
η χρησιμοποίηση αναλογίας έως και 10% 
των πόρων του ΕΚΤ είχαν επιτυχή και 
βιώσιμα αποτελέσματα και ότι θα πρέπει 
να διατηρηθούν οι ευέλικτες αυτές 
ρυθμίσεις·

Or. de

Τροπολογία 32
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. πιστεύει ότι η ανάπτυξη των 
ανθρωπίνων πόρων και η καλύτερη 
διάδοση των πληροφοριών αποτελούν 
προϋπόθεση για την επιτυχή απορρόφηση 
των πόρων και για την ακριβή υλοποίηση 
των διαφόρων προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 33
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7b. θεωρεί σημαντική την προώθηση της 
προσαρμογής των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων στη ζήτηση της αγοράς 
εργασίας και την προσαρμογή των 
προγραμμάτων για τη δια βίου κατάρτιση 
στην προώθηση θέσεων εργασίας 
στραμμένων στο μέλλον σε μια ταχέως 
εξελισσόμενη κοινωνία της γνώσης·

Or. en

Τροπολογία 34
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7c. εφιστά την προσοχή στο ρόλο που 
διαδραματίζει το ΕΤΠΑ στην 
αποτελεσματική χρήση του ΕΚΤ, 
δεδομένου ότι το ΕΤΠΑ είναι υπεύθυνο 
για τη δημιουργία των συνθηκών όπως οι 
σωστές υποδομές και η δέουσα 
δυνατότητα πρόσβασης χωρίς τις οποίες 
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οι επενδύσεις για την απασχόληση δεν 
είναι δυνατόν να καρποφορήσουν·

Or. en

Τροπολογία 35
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και 
του πολίτες της ΕΕ και θεωρεί ότι η νέα 
στρατηγική για τη χρησιμοποίηση των 
πόρων θα είναι αποτελεσματικότερη στην 
περίπτωση συμμετοχής των περιφερειακών 
και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
ικανών να προσαρμόσουν τους 
στρατηγικούς στόχους στις εδαφικές 
ιδιομορφίες, μεταξύ άλλων και με έναν 
διαρθρωμένο διάλογο με όλους του 
ενδιαφερόμενους·

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και 
του πολίτες της ΕΕ και θεωρεί ότι η νέα 
στρατηγική για τη χρησιμοποίηση των 
πόρων θα είναι αποτελεσματικότερη στην 
περίπτωση συμμετοχής των περιφερειακών 
και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης·
ζητεί να διατηρηθούν επαρκή περιθώρια 
για περιφερειακές και τοπικές ανάγκες 
κατά τον καθορισμό των πολιτικών 
στόχων·

Or. de

Τροπολογία 36
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και 
του πολίτες της ΕΕ και θεωρεί ότι η νέα 
στρατηγική για τη χρησιμοποίηση των 
πόρων θα είναι αποτελεσματικότερη στην 
περίπτωση συμμετοχής των περιφερειακών 
και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
ικανών να προσαρμόσουν τους 
στρατηγικούς στόχους στις εδαφικές 
ιδιομορφίες, μεταξύ άλλων και με έναν 

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και 
του πολίτες της ΕΕ και θεωρεί ότι η νέα 
στρατηγική για τη χρησιμοποίηση των 
πόρων θα είναι αποτελεσματικότερη στην 
περίπτωση συμμετοχής των περιφερειακών 
και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, των 
κοινωνικών εταίρων, των συμβούλων σε 
θέματα που σχετίζονται με το φύλο και 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
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διαρθρωμένο διάλογο με όλους του 
ενδιαφερόμενους·

ικανών να προσαρμόσουν τους 
στρατηγικούς στόχους στις εδαφικές 
ιδιομορφίες, μεταξύ άλλων και με έναν 
διαρθρωμένο διάλογο με όλους του 
ενδιαφερόμενους·

Or. de

Τροπολογία 37
Rovana Plumb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και 
του πολίτες της ΕΕ και θεωρεί ότι η νέα 
στρατηγική για τη χρησιμοποίηση των 
πόρων θα είναι αποτελεσματικότερη στην 
περίπτωση συμμετοχής των περιφερειακών 
και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
ικανών να προσαρμόσουν τους 
στρατηγικούς στόχους στις εδαφικές 
ιδιομορφίες, μεταξύ άλλων και με έναν 
διαρθρωμένο διάλογο με όλους του 
ενδιαφερόμενους·

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και 
του πολίτες της ΕΕ και θεωρεί ότι η νέα 
στρατηγική για τη χρησιμοποίηση των 
πόρων θα είναι αποτελεσματικότερη στην 
περίπτωση συμμετοχής των περιφερειακών 
και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
ικανών να προσαρμόσουν τους 
στρατηγικούς στόχους στις εδαφικές 
ιδιομορφίες, μεταξύ άλλων και με έναν 
διαρθρωμένο διάλογο με όλους του 
ενδιαφερόμενους, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις σχέσεις με τα 
χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά 
ιδρύματα·

Or. ro

Τροπολογία 38
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην επικράτεια και 
του πολίτες της ΕΕ και θεωρεί ότι η νέα 
στρατηγική για τη χρησιμοποίηση των 

8. αναγνωρίζει τις άνισες επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην επικράτεια, τις 
κοινωνικές ομάδες και του πολίτες της ΕΕ
και θεωρεί ότι η νέα στρατηγική για τη 
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πόρων θα είναι αποτελεσματικότερη στην
περίπτωση συμμετοχής των περιφερειακών 
και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
ικανών να προσαρμόσουν τους 
στρατηγικούς στόχους στις εδαφικές 
ιδιομορφίες, μεταξύ άλλων και με έναν 
διαρθρωμένο διάλογο με όλους του 
ενδιαφερόμενους·

χρησιμοποίηση των πόρων θα είναι 
αποτελεσματικότερη στην περίπτωση 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, ικανών 
να προσαρμόσουν τους στρατηγικούς 
στόχους στις εδαφικές ιδιομορφίες, μεταξύ 
άλλων και με έναν διαρθρωμένο διάλογο 
με όλους του ενδιαφερόμενους·

Or. de

Τροπολογία 39
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. θεωρεί κρίσιμης σημασίας για την 
καλύτερη χρησιμοποίηση των πόρων την 
ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων με τακτικό διάλογο σε κοινωνικό 
και εδαφικό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 40
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8b.υπογραμμίζει ότι η οικονομική κρίση
κατέστησε ακόμη πιο επείγουσες τις
παρεμβάσεις στους τομείς που εμπίπτουν
στο ΕΚΤ, ιδιαίτερα εκείνες για τη
στήριξη της απασχόλησης, του
επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, 
της κοινωνικής ένταξης και για τη
μείωση της φτώχειας·

Or. it
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Τροπολογία 41
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια
πρόταση μεταρρύθμισης των 
Διαρθρωτικών Ταμείων με στόχο την 
περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών 
και των τρόπων χρήσης, τη βελτίωση του 
συστήματος ελέγχου και της διαφάνειας 
στην κατανομή των πόρων προκειμένου 
να προβληθούν περισσότερο οι πολιτικές
συνοχής της ΕΕ.

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια
πρόταση αναθεώρησης των Διαρθρωτικών 
Ταμείων με στόχο την περαιτέρω 
απλούστευση των διαδικασιών και των 
τρόπων χρήσης, τη βελτίωση του 
συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης 
ενισχύοντας τη διαφάνεια και την 
προβολή των πολιτικών συνοχής της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 42
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών και των τρόπων χρήσης, τη 
βελτίωση του στίματος ελέγχου και της 
διαφάνειας στην κατανομή των πόρων 
προκειμένου να προβληθούν περισσότερο 
οι πολιτικές συνοχής της ΕΕ.

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών και των τρόπων χρήσης,
μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα της μη 
χρήσης σημαντικού τμήματος των πόρων 
που διαθέτει η ΕΕ και τη βελτίωση του 
στίματος ελέγχου και της διαφάνειας στην 
κατανομή των πόρων προκειμένου να 
προβληθούν περισσότερο οι πολιτικές 
συνοχής της ΕΕ.

Or. it
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Τροπολογία 43
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών και των τρόπων χρήσης, τη 
βελτίωση του συστήματος ελέγχου και της 
διαφάνειας στην κατανομή των πόρων 
προκειμένου να προβληθούν περισσότερο 
οι πολιτικές συνοχής της ΕΕ.

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών και των τρόπων χρήσης,
προκειμένου να επωφεληθούν επίσης και 
οι μικρής κλίμακας δομές καθώς και τη 
βελτίωση του συστήματος ελέγχου και της 
διαφάνειας στην κατανομή των πόρων 
προκειμένου να προβληθούν περισσότερο 
οι πολιτικές συνοχής της ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 44
Nadja Hirsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών και των τρόπων χρήσης, τη 
βελτίωση του στίματος ελέγχου και της 
διαφάνειας στην κατανομή των πόρων 
προκειμένου να προβληθούν περισσότερο 
οι πολιτικές συνοχής της ΕΕ.

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών και των τρόπων χρήσης, τη 
βελτίωση του στίματος ελέγχου και της 
διαφάνειας στην κατανομή των πόρων 
προκειμένου να προβληθούν περισσότερο 
οι πολιτικές συνοχής της ΕΕ· προς τον 
σκοπό αυτό, η μεταρρύθμιση πρέπει να 
εστιάζει σε μια φιλική προς τους χρήστες 
προσέγγιση, και στο πλαίσιο αυτό πρέπει 
επίσης να διαβιβάζονται ταχύτερα τα 
κονδύλια που έχουν εγκριθεί στους 
τελικούς χρήστες ούτως ώστε να μην 
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ρευστότητας 
επειδή τα κράτη μέλη κατακρατούν τους 
πόρους αυτούς· 
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Or. de

Τροπολογία 45
Danuta Jazłowiecka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών και των τρόπων χρήσης, τη 
βελτίωση του στίματος ελέγχου και της 
διαφάνειας στην κατανομή των πόρων 
προκειμένου να προβληθούν περισσότερο 
οι πολιτικές συνοχής της ΕΕ.

9. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια 
μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
με στόχο την περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών και των τρόπων χρήσης, τη 
βελτίωση του στίματος ελέγχου και της 
διαφάνειας στην κατανομή των πόρων 
προκειμένου να προβληθεί περισσότερο η 
πολιτική συνοχής της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 46
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. επιθυμεί να καθιερωθούν κίνητρα με 
στόχο την ενίσχυση των θετικών 
επιδόσεων και θεωρεί να αναγκαία τη 
χρησιμοποίηση των πόρων με σαφείς και 
μετρήσιμους στόχους ανάλογα με τους 
σκοπούς τους επιτρέποντας έτσι την 
καλύτερη αξιολόγηση του 
αποτελέσματος·

Or. it

Τροπολογία 47
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. ζητεί σχετικά και τούτο για την 
επαρκή ενημέρωση των πολιτών, να 
αναπτυχθούν συστήματα ενιαίων θυρίδων 
με στόχο τον προσανατολισμό, την 
ενημέρωση και την παροχή συμβουλών 
στους ενδιαφερόμενους· επιμένει εξάλλου 
ή μέριμνα αυτή για απλοποίηση να
προβληθεί στον πολίτη και να έχει ως 
στόχο τη μείωση των πληροφοριών που 
ζητούνται στο απολύτως αναγκαίο·

Or. fr


