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Τροπολογία 1
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
και με τις έως σήμερα βέλτιστες 
πρακτικές, η πολιτική συνοχής θα πρέπει 
να στηριχθεί στη δημιουργία συνεργειών 
και στην αποφυγή του τομεακού 
διασκορπισμού των πόρων της 
περιφερειακής πολιτικής. Η τακτική αυτή 
πρέπει να συνεχιστεί τόσο μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου 
όσο και στο μελλοντικό δημοσιονομικό 
πλαίσιο μετά το 2013·

Or. en

Τροπολογία 2
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση 
του στόχου 20-20-20 για το 2020 και για 
την εκπόνηση συνεκτικής στρατηγικής 
προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή 
οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· διαπιστώνει ότι δεν 
σημειώνεται η αναμενόμενη πρόοδος στις 
επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

1. υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια για  την 
πολιτική συνοχής πρέπει να εξυπηρετούν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρης της ΕΕ 
μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του 
δυναμικού των περιφερειών και 
υποπεριφερειών με ΑΕΠ χαμηλότερο από 
το μέσον όρο της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η 
πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό μέσο 
για την υλοποίηση του στόχου 20-20-20 
για το 2020,  λαμβανομένων ειδικότερα 
υπόψη των θεμάτων της ενεργειακής 
ασφάλειας και της ανάπτυξης, που 
μπορούν να  προωθήσουν την αύξηση του 
αριθμού θέσεων απασχόλησης στην 
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ενιαία αγορά·

Or. pl

Τροπολογία 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση 
του στόχου 20-20-20 για το 2020 και για 
την εκπόνηση συνεκτικής στρατηγικής 
προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή 
οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· διαπιστώνει ότι δεν 
σημειώνεται η αναμενόμενη πρόοδος στις 
επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί βασικό μέσο για την προώθηση 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 
με στόχο τη λήψη μέτρων για την μείωση 
των περιφερειακών ανισοτήτων, την 
προώθηση της πραγματικής συνοχής και 
την τόνωση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, χρησιμεύοντας 
ταυτόχρονα για την ανακατανομή και 
αντιστάθμιση των δαπανών που 
απορρέουν από την ενιαία αγορά και την 
ΟΝΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές και συμβάλλοντας στην 
υλοποίηση του στόχου 20-20-20 για το 
2020 και στην εκπόνηση συνεκτικής 
στρατηγικής προκειμένου να επιτευχθεί 
μια ευρωπαϊκή οικονομία υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· 
διαπιστώνει ότι δεν σημειώνεται η 
αναμενόμενη πρόοδος στις επενδύσεις σε 
έργα ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. pt

Τροπολογία 4
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση 
του στόχου 20-20-20 για το 2020 και για 
την εκπόνηση συνεκτικής στρατηγικής 
προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή 
οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· διαπιστώνει ότι δεν 
σημειώνεται η αναμενόμενη πρόοδος στις 
επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση 
του στόχου 20-20-20 για το 2020 και για 
την εκπόνηση συνεκτικής στρατηγικής 
προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή 
οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· διαπιστώνει ότι δεν 
σημειώνεται η αναμενόμενη πρόοδος στις 
επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην 
ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου και στην 
χρήση των ΤΠΕ στον δημόσιο και στον 
επιχειρηματικό τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 5
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση 
του στόχου 20-20-20 για το 2020 και για 
την εκπόνηση συνεκτικής στρατηγικής 
προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή 
οικονομία υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα· διαπιστώνει ότι δεν 
σημειώνεται η αναμενόμενη πρόοδος στις 
επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
υλοποίηση του στόχου 20-20-20 για το 
2020 και για την εκπόνηση συνεκτικής 
στρατηγικής προκειμένου να επιτευχθεί 
μια ευρωπαϊκή οικονομία υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· 
διαπιστώνει ότι δεν σημειώνεται η 
αναμενόμενη πρόοδος στις επενδύσεις σε 
έργα ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακών 
υποδομών και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1A. είναι της άποψης ότι η υποταγή της 
πολιτικής συνοχής στις προτεραιότητες 
της "Στρατηγικής ΕΕ 2020" ενδέχεται να 
έχει αρνητικές συνέπειες για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή εάν 
δοθεί υπερβολική έμφαση στην 
ανταγωνιστικότητα, την κατάργηση των 
ρυθμίσεων, την ικανότητα 
αναπροσαρμογής και στην 
επιχειρηματική νοοτροπία εις βάρος της 
συνοχής, της σύγκλισης και της 
απαραίτητης κοινωνικής βιωσιμότητας·

Or. pt

Τροπολογία 7
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής και τα 
συναφή σχέδια πρέπει να συνδέονται 
καλύτερα με την στρατηγική Ευρώπη 
2020 για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση και να προσανατολίζονται 
περισσότερο προς της επίτευξη 
αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν σαφείς 
στόχοι, να αξιολογηθεί ο βαθμός 
επίτευξης των στόχων αυτών και να 
ανατεθούν σαφείς αρμοδιότητες σε κάθε 
επίπεδο διακυβέρνησης·

Or. en



AM\838249EL.doc 7/21 PE452.653v01-00

EL

Τροπολογία 8
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
πολιτική συνοχής δεν ενθαρρύνει σε 
επαρκή βαθμό τις επενδύσεις σε 
υποδομές που επιτρέπουν την 
αναπροσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος, π. χ. στον τομέα της 
προστασίας από τις πλημμύρες·

Or. pl

Τροπολογία 9
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. Ζητεί η χορήγηση επιδοτήσεων να 
συνδεθεί με την προηγούμενη επίτευξη 
αποτελεσμάτων και να  δοθούν στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο και στην OLAF 
περισσότερες δυνατότητες να κινούν 
διαδικασίες για την ανάκτηση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων όταν τα κράτη 
μέλη έχουν προβεί σε κατάχρηση των 
πόρων αυτών, να καταργηθεί ο περιττός 
διοικητικός φόρτος, να καθιερωθεί 
ελαστικότερη διαχείριση των σχεδίων και 
συντονισμένοι έλεγχοι, ούτως ώστε να 
απλοποιηθούν, και να αποφευχθούν η 
σύγχυση και οι λανθασμένες ερμηνείες 
στις οποίες οι σημερινές διοικητικές 
πρακτικές οδηγούν συχνά·

Or. en
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Τροπολογία 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1Β. είναι της άποψης ότι για να 
αποφευχθεί η μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων εντός της ΕΕ, η χορήγηση 
δημόσιων επιδοτήσεων στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων πρέπει να 
υπόκειται στη σύναψη μακροπρόθεσμων 
συμβάσεων με  επιχειρήσεις που 
καλύπτουν τον τόπο εγκατάστασης, τη 
διάρκεια και τη μόνιμη απασχόληση·

Or. pt

Τροπολογία 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1Γ. είναι της άποψης ότι η πολιτική 
συνοχής δεν πρέπει να θεωρείται απλώς 
ως μέσο επίτευξης των στόχων άλλων 
τομεακών πολιτικών, εφόσον είναι μια 
αυθύπαρκτη κοινοτική πολιτική υψηλής 
προστιθέμενης αξίας που έχει ιδίους 
λόγους ύπαρξης·  την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή·

Or. pt

Τροπολογία 12
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει 
τα εμπόδια στην χρήση μεγαλύτερου 
ποσοστού αυτών των κεφαλαίων στον 
τομέα της ενέργειας και να λάβει 
πρόσθετα μέτρα για να διορθωθεί η 
κατάσταση αυτή·

2. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει 
τα εμπόδια στην χρήση μεγαλύτερου 
ποσοστού αυτών των κεφαλαίων για τη 
ενεργειακή απόδοση και να λάβει 
πρόσθετα μέτρα για να διορθωθεί η 
κατάσταση αυτή· τα μέτρα αυτά μπορούν 
να περιλαμβάνουν τη διασφάλιση 
καλύτερης ροής των πληροφοριών σε 
τοπικό επίπεδο ή τη δημιουργία γραφείων 
ενιαίας εξυπηρέτησης και τη διασφάλιση 
της αξιολόγησης των μέτρων αυτών υπό 
το φως του κέρδους που προσφέρουν σε 
ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 13
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει 
τα εμπόδια στην χρήση μεγαλύτερου 
ποσοστού αυτών των κεφαλαίων στον 
τομέα της ενέργειας και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή·

2. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει 
τα εμπόδια στην χρήση μεγαλύτερου 
ποσοστού αυτών των κεφαλαίων στον 
τομέα της ενέργειας και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή·
τα υποβαλλόμενα μέτρα δεν μπορούν, 
ωστόσο, να τροποποιούν τα σημερινά 
θεμέλια της πολιτικής συνοχής και να 
οδηγούν σε οιοδήποτε τομεακό 
διασκορπισμό των κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 14
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές 
αρχές να βελτιώσουν τη σύνδεση μεταξύ 
του ταμείου συνοχής και του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, 
υπογραμμίζει ότι οι πόροι του ταμείου 
συνοχής πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
την προώθηση των ερευνητικών 
υποδομών για να μπορέσει η έρευνα να 
φτάσει στο επίπεδο αριστείας που 
χρειάζεται για την πρόσβαση σε 
ερευνητικά κονδύλια, ζητεί να βελτιωθεί 
η ροή πληροφοριών μεταξύ του ταμείου 
συνοχής και των προγραμμάτων έρευνας 
όπου σχέδια με μεγάλο δυναμικό θα 
απαιτούσαν την πρόσβαση σε καλύτερες 
εγκαταστάσεις, προκειμένου να στεφτούν 
με επιτυχία·

Or. en

Τροπολογία 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2A. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
ανάλυση εις βάθος του αντίκτυπου της 
εφαρμογής του Συμφώνου  Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, του ευρώ και της 
ελευθέρωσης των εσωτερικών και 
διεθνών αγορών στην πολιτική συνοχής 
και στη σύγκλιση, ειδικότερα εις ό, τι 
αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
τις ΜΜΕ σε κάθε κράτος μέλος·

Or. pt
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Τροπολογία 16
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και 
των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, 
να ενσωματώνει αυτόματα την 
εξοικονόμηση ενέργειας στους όρους που 
προβλέπονται για την χορήγηση πόρων 
προερχόμενων από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο συνοχής, και να 
διαθέσει αυξημένο ποσοστό κεφαλαίων σε 
σχέδια που συνδέονται με έργα 
ενεργειακής απόδοσης και 
αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και 
των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ,
να ενσωματώνει αυτόματα, κατά 
περίπτωση,  την εξοικονόμηση ενέργειας 
στους όρους που προβλέπονται για την 
χορήγηση πόρων προερχόμενων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
συνοχής, και να διαθέσει αυξημένο 
ποσοστό κεφαλαίων σε σχέδια που 
συνδέονται με έργα ενεργειακής απόδοσης 
και αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· η αντιμετώπιση αυτή δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε διακρίσεις εις 
βάρος σχεδίων  που δεν σχετίζονται ή 
συνδέονται με κανέναν τρόπο με θέματα 
ενεργειακής απόδοσης και δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία 
εις βάρος των δικαιούχων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 17
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και 
των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, 
να ενσωματώνει αυτόματα την 
εξοικονόμηση ενέργειας στους όρους που 
προβλέπονται για την χορήγηση πόρων 
προερχόμενων από τα Διαρθρωτικά 

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και 
των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, 
να ενσωματώνει αυτόματα την 
εξοικονόμηση ενέργειας, που 
επιτυγχάνεται χάρη στην αυξημένη 
τεχνική και οικονομική 
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Ταμεία και το Ταμείο συνοχής, και να 
διαθέσει αυξημένο ποσοστό κεφαλαίων σε 
σχέδια που συνδέονται με έργα 
ενεργειακής απόδοσης και 
αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας·

αποτελεσματικότητα της χρήσης της,
στους όρους που προβλέπονται για την 
χορήγηση πόρων προερχόμενων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
συνοχής, και να διαθέσει αυξημένο 
ποσοστό κεφαλαίων σε σχέδια που 
συνδέονται με έργα απόδοσης της 
παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και δημιουργίας 
αποκεντρωμένων πηγών συμπαραγωγής 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. pl

Τροπολογία 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και 
των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, 
να ενσωματώνει αυτόματα την 
εξοικονόμηση ενέργειας στους όρους που 
προβλέπονται για την χορήγηση πόρων 
προερχόμενων από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο συνοχής, και να 
διαθέσει αυξημένο ποσοστό κεφαλαίων σε 
σχέδια που συνδέονται με έργα 
ενεργειακής απόδοσης και 
αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και 
των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, 
να λαμβάνει υπόψη την εξοικονόμηση 
ενέργειας στους όρους που προβλέπονται 
για την χορήγηση πόρων προερχόμενων 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
συνοχής, υπό τον όρο ότι υπάρχουν 
διαθέσιμες ειδικές ενισχύσεις για τις 
επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την 
εν λόγω εξοικονόμηση,  και να διαθέσει 
αυξημένο ποσοστό κεφαλαίων σε σχέδια 
που συνδέονται με έργα ενεργειακής 
απόδοσης και αποκεντρωμένες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. pt

Τροπολογία 19
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και 
των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, 
να ενσωματώνει αυτόματα την 
εξοικονόμηση ενέργειας στους όρους που 
προβλέπονται για την χορήγηση πόρων 
προερχόμενων από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο συνοχής, και να 
διαθέσει αυξημένο ποσοστό κεφαλαίων σε 
σχέδια που συνδέονται με έργα
ενεργειακής απόδοσης και 
αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

3. ζητεί από την Επιτροπή, ενόψει της 
αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής και 
των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ, 
να ενσωματώνει αυτόματα την 
εξοικονόμηση ενέργειας στους όρους που 
προβλέπονται για την χορήγηση πόρων 
προερχόμενων από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο συνοχής, και να 
διαθέσει αυξημένο ποσοστό κεφαλαίων για
σχέδια ενεργειακής απόδοσης και 
ειδικότερα αυτά που αφορούν της 
ενεργειακή απόδοση κτιρίων, καθώς και 
σχέδια για αποκεντρωμένες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

Or. ro

Τροπολογία 20
Francisco Sosa Wagner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. είναι πεπεισμένο ότι ο στεγαστικός 
τομέας  μπορεί να συμβάλει στην 
προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης 
με τη στήριξη των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 
τεχνολογική καινοτομία στους τομείς της 
ενέργειας και της εξυγίανσης αστικών 
περιοχών και με την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής στην ενδιαφερόμενη 
περιοχή· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μέχρι τον Ιούνιο 2011 μία 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον 
κατασκευαστικό τομέα με σκοπό την 
υποστήριξη και υλοποίηση έως το 2050 
ενός κτιστού περιβάλλοντος μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να επωφεληθούν από την ενδιάμεση 
αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
προοπτικών 2007-2013 και την πολιτική 
συνοχής να διασφαλίσουν την αύξηση της 
απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων 
κατά το διάστημα 2011-2013·

Or. ro

Τροπολογία 22
Francisco Sosa Wagner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3b. τονίζει ότι  κονδύλια της ΕΕ  για την 
εξυγίανση κτιρίων πρέπει να 
καταβάλλονται μόνο για σχέδια που 
υποστηρίζουν ριζικές ανακαινίσεις με 
σκοπό να επιτευχθεί, ανάλογα με την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κάθε 
κτίριο, μείωση κατά 50% έως 90% της 
ενεργειακής ζήτησης έναντι της 
καταστάσεως πριν από τα έργα 
ανακαίνισης, έτσι ώστε να βελτιωθεί 
μέχρι το 2050 το σύνολο των υπαρχόντων 
κτιρίων, κατά μέσον όρο, τουλάχιστον 
κατά 80% έναντι των σημερινών 
επιπέδων.

Or. en



AM\838249EL.doc 15/21 PE452.653v01-00

EL

Τροπολογία 23
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3b. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τις 
προτεραιότητες που καθορίστηκαν στην 
Στρατηγική ΕΕ 2020, και να υιοθετήσουν 
ελαστική στάση κατά τη διαδικασία 
αναθεώρησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και μεταφοράς 
πιστώσεων μεταξύ προγραμμάτων, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
είναι καθορισμένοι στην στρατηγική 
αυτή·

Or. ro

Τροπολογία 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική 
χρήση των πόρων εμπεριέχει πολλά 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που 
δεν κινδυνεύουν από την μετεγκατάσταση, 
τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις, και 
κυρίως στα πλαίσια των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων·

4. αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική 
χρήση των πόρων εμπεριέχει πολλά 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που 
δεν κινδυνεύουν από την μετεγκατάσταση, 
τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις, και 
κυρίως στα πλαίσια των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων· εκφράζει την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές η 
ενίσχυση της ΕΕ, ειδικότερα για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ , δεν 
αποδείχτηκε επαρκής για να 
αντισταθμίσει τον αρνητικό αντίκτυπο 
της ενιαίας αγοράς, της ΟΝΕ και της 
ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου·

Or. pt
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Τροπολογία 25
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. αναγνωρίζει το γεγονός ότι είναι 
δυνατόν να αξιοποιηθούν καλύτερα οι 
πόροι και να επιτευχθούν κοινωνικά 
οφέλη εάν διατεθούν οι πόροι του 
Ταμείου Συνοχής στις περιφέρειες και 
υποπεριφέρειες στα κράτη μέλη έτσι ώστε 
να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξή τους· 
πιστεύει ότι η πιο ισορροπημένη 
κατανομή των πόρων του Ταμείου
Συνοχής θα ελευθερώσει τοπικό 
κοινωνικό δυναμικό και πόρους, γεγονός 
το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση του 
αριθμού θέσεων απασχόλησης·

Or. pl

Τροπολογία 26
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. Υπό το φως του νέου δημοσιονομικού 
πλαισίου και της Στρατηγικής ΕΕ 2020, 
ζητεί να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις 
ΜΜΕ και να διευκολυνθεί η πρόσβασή 
τους σε πόρους·  υπογραμμίζει το ρόλο 
των ΜΜΕ ως παραγόντων καινοτομίας 
στην οικονομία και τονίζει την ανάγκη 
"να ξυπνήσουν οι κοιμώμενοι φορείς 
καινοτομίας", δηλ. να ενθαρρυνθούν οι 
ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε καινοτόμα 
σχέδια και να συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι 
το δυναμικό τους.
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Or. en

Τροπολογία 27

Oriol Junqueras Vies εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει 
την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πόρους της 
ΕΕ που προορίζονται για περιφερειακά 
σχέδια, αυξάνοντας τα κονδύλια που 
διατίθενται σε συγκεκριμένα 
προγράμματα για ΜΜΕ, υποστηρίζοντας 
την αύξηση της ικανότητας 
απορρόφησης και απλοποιώντας τις 
διοικητικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 28
Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει τη σημασία ενός 
ανταγωνιστικού δασικού τομέα στην 
περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά στις 
αγροτικές περιοχές, όπου συμβάλλει τα 
μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
στην ευημερία·

Or. en
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Τροπολογία 29
Andrzej Grzyb

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει το ρόλο των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή 
της πολιτικής συνοχής, ειδικότερα υπό το 
φως του ρόλου που τους έχει ανατεθεί στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020 ως 
προς την αποκατάσταση της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης στον 
τομέα των ΜΜΕ, και την ικανότητά τους 
να εντοπίζουν τοπικά προβλήματα και 
ανάγκες· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
εμβάθυνση της συνεργασίας με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές για την 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και να 
ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση της 
Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα την 
"Συνεισφορά της Πολιτικής Συνοχής 
στην Ευρώπη του 2020" κατά την 
χάραξη της πολιτικής συνοχής υπό το 
πρίσμα των δημοσιονομικών προοπτικών 
μετά το 2013· 

Or. en

Τροπολογία 30

Oriol Junqueras Vies εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τις 
τρέχουσες πρωτοβουλίες όπως JASPERS 
(ανάπτυξη σχεδίων), JEREMIE  
(μετοχικά κεφάλαια. δάνεια ή εγγυήσεις) 
και JASMINE (διευκολύνεις για την 
παροχή μικροπιστώσεων) και ζητεί 
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επιτακτικά από την Επιτροπή να 
απλοποιήσει περαιτέρω και να 
εναρμονίσει τη διαδικασία  που 
διευκολύνει την συμμετοχή των ΜΜΕ και 
εντοπίζει τα επιπρόσθετα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31

Oriol Junqueras Vies εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. πιστεύει ότι η συνεργασία σε τοπικό 
επίπεδο μεταξύ ΜΜΕ, δικτύων 
επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, 
ομίλων και περιφερειακών αρχών πρέπει 
να βελτιωθεί για την ταχύτερη 
εξακρίβωση των περιφερειακών 
προγραμμάτων και δυνατοτήτων που
συνδέονται με τα σχέδια, προς 
υποστήριξη της ανάπτυξης της 
εφαρμοσμένης έρευνας και της 
καινοτομίας και για τη δημιουργία 
εξειδικευμένων θέσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 32
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει το σημαντικό ρόλο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ενίσχυση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της 

5. τονίζει το σημαντικό ρόλο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ενίσχυση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της 
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κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ·

κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ, θεωρεί το ποσοστό των 
3,7% των συνολικών δαπανών της ΕΕ 27 
για την πολιτική συνοχής ως ανεπαρκές 
και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις σε ΤΠΕ·

Or. ro

Τροπολογία 33
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει το σημαντικό ρόλο των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ενίσχυση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής της ΕΕ·

5. τονίζει το σημαντικό ρόλο της 
εκπαίδευσης και των επιστημονικών 
ερευνών στην προώθηση της 
καινοτομίας, ειδικότερα στους τομείς των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, της ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας και στην πολιτική  
για τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής και της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης στην ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 34
Adam Gierek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. εφιστά την προσοχή στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά 
την εφαρμογή των οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης των αστικών 
αποβλήτων· η ανακύκλωση υλικών και 
ενέργειας συνιστά συμπληρωματική πηγή 
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για τη συγκέντρωση πόρων και την 
αύξηση της απασχόλησης, ειδικότερα 
στις περιφέρειες και υποπεριφέρειες·

Or. pl


