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Τροπολογία 1
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
τρόπους περαιτέρω συνδρομής στους 
υποβάλλοντες αίτηση και να παράσχει 
ειδική επιμόρφωση στους αιτούντες και 
φιλικές προς τον χρήστη κατευθυντήριες 
γραμμές· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στα τμήματα του 
προγράμματος που παρουσιάζουν χαμηλό
επίπεδο εκτέλεσης·

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
τρόπους περαιτέρω συνδρομής στους 
υποβάλλοντες αίτηση και να παράσχει 
ειδική επιμόρφωση στους αιτούντες και 
φιλικές προς τον χρήστη κατευθυντήριες 
γραμμές· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
άμεσα προσοχή στα τμήματα του 
προγράμματος των οποίων το επίπεδο 
εκτέλεσης σημείωσε πτώση και ότι πρέπει 
να ληφθούν τα δέοντα μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 2
Thomas Ulmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
τρόπους περαιτέρω συνδρομής στους 
υποβάλλοντες αίτηση και να παράσχει 
ειδική επιμόρφωση στους αιτούντες και 
φιλικές προς τον χρήστη κατευθυντήριες 
γραμμές· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στα τμήματα του 
προγράμματος που παρουσιάζουν χαμηλό 
επίπεδο εκτέλεσης·

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
τρόπους περαιτέρω συνδρομής στους 
υποβάλλοντες αίτηση και να παράσχει 
ειδική επιμόρφωση στους αιτούντες και 
φιλικές προς τον χρήστη κατευθυντήριες 
γραμμές· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στα τμήματα του 
προγράμματος που παρουσιάζουν χαμηλό 
επίπεδο εκτέλεσης ή να επανεξετασθεί η 
χρησιμότητά τους·

Or. de
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Τροπολογία 3
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής 
περαιτέρω και επικεντρωμένης βοήθειας 
στους αιτούντες που εκτελούν σχέδια στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Δημόσιας 
Υγείας, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
παράλογες δηλώσεις δαπανών και 
ανολοκλήρωτες δημοσιονομικές εκθέσεις 
που καταλήγουν σε μακρόσυρτες 
διαδικασίες· επιπλέον, ζητεί σαφείς και 
φιλικές προς τον χρήστη προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών, για να 
αποφεύγονται οι υποβολές αιτήσεων για 
έργα που είναι σαφώς μη επιλέξιμα ή 
χαμηλής ποιότητας·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής 
περαιτέρω και επικεντρωμένης βοήθειας 
στους αιτούντες που εκτελούν σχέδια στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Δημόσιας 
Υγείας, ούτως ώστε να αποφεύγονται 
παράλογες δηλώσεις δαπανών και 
ανολοκλήρωτες δημοσιονομικές εκθέσεις 
που καταλήγουν σε μακρόσυρτες 
διαδικασίες· επιπλέον, ζητεί σαφείς και 
φιλικές προς τον χρήστη προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών, για να 
αποφεύγονται οι υποβολές αιτήσεων για 
έργα που είναι σαφώς μη επιλέξιμα λόγω 
μεγέθους ή των παρεπόμενων υψηλών 
εξόδων, ή χαμηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 4
Thomas Ulmer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. ζητεί να ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα σχεδιαζόμενα έργα 
είναι αξιόλογα, από την άποψη του 
μεγέθους και της χρηματοδότησής τους.

Or. de


