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Τροπολογία 1
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 2
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής, η οποία αποτελεί τη βασική 
πολιτική για την ανάπτυξη της ΕΕ, 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης στα περισσότερα 
κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής, η οποία αποτελεί τη βασική 
πολιτική για την ανάπτυξη της ΕΕ, 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης στα περισσότερα 
κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για 
τον λόγο αυτό, τα οφέλη της πολιτικής 
συνοχής δεν πρέπει να τίθενται σε 
κίνδυνο από μηχανισμούς όπως η 
μακροοικονομική αιρεσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 3
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης της 
νέας περιόδου προγραμματισμού για την 
πολιτική συνοχής

Διασφάλιση της αποτελεσματικής και 
έγκαιρης έναρξης της νέας περιόδου 
προγραμματισμού για την πολιτική 
συνοχής

Or. en

Τροπολογία 4
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια η 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής έχει 
επιτυχώς επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ 
στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, στη στήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη 
μεταφορικών συνδέσεων σε ολόκληρη την 
ΕΕ·

1. αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια η 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής έχει 
επιτυχώς επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ 
στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, στη στήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων και στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ· 
επισημαίνει ότι οι εξίσου σημαντικές 
επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
στον τομέα του περιβάλλοντος, της 
ενέργειας, των αποβλήτων και των 
υδάτων χρήζουν περαιτέρω προσαρμογής 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
προστασίας και της διατήρησης του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 5
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι διαφορές αυτές 
διευρύνονται και ότι η συνέχιση των 
επενδύσεων χάρη στη χρηματοδότηση της 
ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο είναι καίριας 
σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
θα συνεχιστεί η υποστήριξη περιοχών που 
χρειάζονται οικονομική και κοινωνική 
αναζωογόνηση·

2. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι διαφορές αυτές 
διευρύνονται και ότι η συνέχιση των 
επενδύσεων χάρη στη χρηματοδότηση της 
ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο είναι καίριας 
σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
θα συνεχιστεί η υποστήριξη περιοχών που 
χρειάζονται οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική αναζωογόνηση·

Or. en

Τροπολογία 6
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι διαφορές αυτές 
διευρύνονται και ότι η συνέχιση των 
επενδύσεων χάρη στη χρηματοδότηση της 
ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο είναι καίριας 
σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
θα συνεχιστεί η υποστήριξη περιοχών που 
χρειάζονται οικονομική και κοινωνική 
αναζωογόνηση·

2. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι διαφορές αυτές 
διευρύνονται και ότι η συνέχιση των 
επενδύσεων χάρη στη χρηματοδότηση της 
ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
είναι καίριας σημασίας προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι θα συνεχιστεί η 
υποστήριξη περιοχών που χρειάζονται 
οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση·

Or. en

Τροπολογία 7
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής για όλες τις περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσου για την 
άμβλυνση των ανισοτήτων που 
εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά 
την ανάπτυξη των διάφορων περιφερειών 
και την υστέρηση που παρουσιάζουν οι 
πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, καθώς 
και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις 
περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, 
καθώς και οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 8
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής πρέπει να 
καταπολεμηθεί η αυξανόμενη ανεργία 
των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 9
Mojca Kleva Kekuš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει πως είναι σημαντικό να 
διασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα είναι σε θέση να αρχίσουν 
να υλοποιούν τη νέα περίοδο 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα με την έναρξη 
του 2014·

3. τονίζει ότι κατά την τρέχουσα περίοδο 
κρίσης η χρηματοδότηση της πολιτικής 
συνοχής σε διάφορα κράτη μέλη αποτελεί 
τη μεγαλύτερη, αν όχι τη μοναδική, πηγή 
επενδύσεων· επισημαίνει, εν προκειμένω,
πως είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι 
τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα είναι 
σε θέση να αρχίσουν να υλοποιούν τη νέα 
περίοδο χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής όσο το δυνατόν πιο σύντομα με 
την έναρξη του 2014·

Or. en

Τροπολογία 10
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι, για να γίνει αυτό, πρέπει οι 
διαπραγματεύσεις για τον ΚΚΔ να 
ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα·

4. τονίζει ότι, για να γίνει αυτό, πρέπει οι 
διαπραγματεύσεις για τον ΚΚΔ να 
ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα και σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 11
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
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ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν 
προέβησαν νωρίτερα στην έγκριση 
κανονισμών για τη μελλοντική πολιτική 
συνοχής καθώς και στην επίτευξη 
συμφωνίας για το ΠΔΠ· θεωρεί ότι η 
καθυστερημένη έγκριση εμποδίζει την 
πρόβλεψη και την προετοιμασία των 
κρατών μελών και των περιφερειακών 
αρχών όσον αφορά τις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα· είναι της άποψης ότι οι 
διοργανικές διαδικασίες δεν 
ανταποκρίνονται πάντοτε στις ανάγκες 
της διαφανούς συζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 12
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη άμεσης θέσπισης 
ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) προκειμένου να καθοριστεί ο 
προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής 
και να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έναρξη 
των προγραμμάτων·

5. τονίζει την ανάγκη άμεσης θέσπισης 
από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενός πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), μετά 
την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
για τους φακέλους ανά τομέα,
προκειμένου να καθοριστεί ο 
προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής 
και να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έναρξη 
των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 13
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει επίσης ότι, πέραν της 
αποτελεσματικής και έγκαιρης έναρξης 
της νέας περιόδου προγραμματισμού για 
την πολιτική συνοχής, είναι ύψιστης 
σημασίας η διασφάλιση της ποιότητας 
των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε 
να εξασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση 
των κονδυλίων σε μακροπρόθεσμη βάση·

Or. en

Τροπολογία 14
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να μην 
περιέχει διατάξεις για την επιβολή 
κυρώσεων στις περιφέρειες που 
παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα·

Or. en

Τροπολογία 15
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν 
στον κανονισμό οι οποίες θα οδηγήσουν σε 
μια πιο ισχυρή και ολοκληρωμένη στήριξη 
της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής μέσω του κοινού στρατηγικού 

6. επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν 
στον κανονισμό οι οποίες θα οδηγήσουν σε 
μια πιο ισχυρή και ολοκληρωμένη στήριξη 
της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής μέσω του κοινού στρατηγικού 
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πλαισίου· αναγνωρίζει ότι η στήριξη αυτή 
είναι απαραίτητη προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι τα έργα θα έχουν 
μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα παράγουν 
απτά αποτελέσματα·

πλαισίου· αναγνωρίζει ότι η στήριξη αυτή 
είναι απαραίτητη προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι τα έργα θα έχουν 
μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα παράγουν 
απτά αποτελέσματα· καλεί τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ακόμα περισσότερα μέτρα 
για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας 
και του διοικητικού φόρτου που 
συνεπάγονται τα προγράμματα ώστε να 
διασφαλιστεί η ομαλότερη υλοποίησή 
τους και η εξασφάλιση των κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 16
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που 
περιλαμβάνονται στον ΚΚΔ και αφορούν 
τη θέσπιση μέτρων απλοποίησης με σκοπό 
τη μείωση του διοικητικού φόρτου· θεωρεί 
ότι η απλοποίηση της διαδικασίας για τους 
αιτούντες και τις διαχειριστικές αρχές θα 
προσδώσει αξία στη χρηματοδότηση της 
ΕΕ·

7. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που 
περιλαμβάνονται στον ΚΚΔ και αφορούν 
τη θέσπιση μέτρων απλοποίησης με σκοπό 
τη μείωση του διοικητικού φόρτου· θεωρεί 
ότι η απλοποίηση της διαδικασίας για τους 
αιτούντες, τους δικαιούχους και τις 
διαχειριστικές αρχές θα προσδώσει αξία 
στη χρηματοδότηση της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εφιστά την προσοχή στην ενίσχυση 
της συμμετοχής των εταίρων και στον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά 
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με την εταιρική σχέση, στο πλαίσιο του 
οποίου αναγνωρίζεται ο κρίσιμος ρόλος 
των τοπικών και περιφερειακών 
παραγόντων καθώς και των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών για την
επιτυχή επί τόπου υλοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 18
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και, ως εκ τούτου, 
επισημαίνει τη σημασία της 
ευθυγράμμισης της πολιτικής συνοχής με 
τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» μέσω της θεματικής συγκέντρωσης 
σε περιορισμένο αριθμό στόχων· τονίζει 
ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ευέλικτη 
προσέγγιση εν προκειμένω προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι τοπικές και 
περιφερειακές ανάγκες·

8. αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και, ως εκ τούτου, 
επισημαίνει τη σημασία της 
ευθυγράμμισης της πολιτικής συνοχής με 
τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» μέσω της θεματικής συγκέντρωσης 
σε περιορισμένο αριθμό στόχων· τονίζει 
ότι η εν λόγω προσέγγιση παρέχει επαρκή 
ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 19
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
καθορισμό ελάχιστου μεριδίου για το 
ΕΚΤ, λαμβάνοντας κατά τον τρόπο αυτό 
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υπόψη το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο και 
τη σημασία του εν λόγω ταμείου, ιδίως σε 
περιόδους κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης ως 
μέσου συμπλήρωσης των στόχων για την 
ανάπτυξη της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», χάρη στην επικέντρωση των 
προσπαθειών στον εντοπισμό και στη 
μεγιστοποίηση των πιο ανταγωνιστικών 
τομέων, στην ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και στην ένταξη της έρευνας, 
της καινοτομίας και της εκπαίδευσης μέσω 
πανευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων·

9. υπογραμμίζει τη σημασία της 
στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης ως 
μέσου συμπλήρωσης των στόχων για την 
ανάπτυξη της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», χάρη στην επικέντρωση των 
προσπαθειών στον εντοπισμό και στη 
μεγιστοποίηση των πιο ανταγωνιστικών 
τομέων, στην ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και στην ένταξη της έρευνας, 
της καινοτομίας και της εκπαίδευσης μέσω 
πανευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων· 
επισημαίνει ότι η έξυπνη εξειδίκευση δεν 
είναι ο μοναδικός τρόπος άσκησης 
οικονομικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 21
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει το γεγονός ότι, μολονότι 
υφίστανται ήδη μέτρα αιρεσιμότητας στην 
πολιτική συνοχής, η επόμενη περίοδος 
προγραμματισμού θα έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

10. επισημαίνει το γεγονός ότι, μολονότι 
υφίστανται ήδη επαρκή μέτρα 
αιρεσιμότητας στην πολιτική συνοχής, η 
επόμενη περίοδος προγραμματισμού 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τους 
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χρηματοδότησης η οποία θα διατίθεται 
υπό την αίρεση της συμμόρφωσης με 
συγκεκριμένα κριτήρια·

στόχους της πολιτικής συνοχής λόγω του 
ότι η χρηματοδότηση θα διατίθεται υπό 
την αίρεση της συμμόρφωσης με 
συγκεκριμένα κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 22
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει το γεγονός ότι, μολονότι 
υφίστανται ήδη μέτρα αιρεσιμότητας στην 
πολιτική συνοχής, η επόμενη περίοδος 
προγραμματισμού θα έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
χρηματοδότησης η οποία θα διατίθεται υπό 
την αίρεση της συμμόρφωσης με 
συγκεκριμένα κριτήρια·

10. επισημαίνει το γεγονός ότι, μολονότι 
υφίστανται ήδη μέτρα αιρεσιμότητας στην 
πολιτική συνοχής, η επόμενη περίοδος 
προγραμματισμού θα έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
χρηματοδότησης η οποία θα διατίθεται υπό 
την αίρεση της συμμόρφωσης με 
συγκεκριμένα κριτήρια· θεωρεί ότι η 
πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική που 
στηρίζει τη συνοχή μεταξύ των 
περιφερειών και ότι δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως εγγύηση για άλλες 
ενωσιακές πολιτικές που στοχεύουν σε 
μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις στα 
κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η πρόοδος της 
προετοιμασίας εξαρτάται από την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών και 
οργανισμών να επενδύουν έγκαιρα χρόνο 

17. τονίζει ότι η πρόοδος της 
προετοιμασίας εξαρτάται από την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών και 
οργανισμών να επενδύουν έγκαιρα χρόνο 
και πόρους στην προετοιμασία και να 
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και πόρους στην προετοιμασία· διαθέτουν επαρκές προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 24
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι η πρόοδος της 
προετοιμασίας εξαρτάται από την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών και 
οργανισμών να επενδύουν έγκαιρα χρόνο 
και πόρους στην προετοιμασία·

17. τονίζει ότι η πρόοδος της 
προετοιμασίας εξαρτάται από την 
ικανότητα των αρμόδιων αρχών και 
οργανισμών να επενδύουν έγκαιρα χρόνο, 
προσωπικό και πόρους στην 
προετοιμασία·

Or. en

Τροπολογία 25
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις σημειώθηκε πρόοδος στην 
προετοιμασία επειδή η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση και εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)
πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως, 
επιτρέποντας την τροποποίηση των 
σχεδίων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 
του 2013 βάσει των αποτελεσμάτων των εν 
λόγω αξιολογήσεων·

18. αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις σημειώθηκε πρόοδος στην 
προετοιμασία επειδή η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση και στρατηγική μελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως, 
επιτρέποντας την τροποποίηση των 
σχεδίων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 
του 2013 βάσει των αποτελεσμάτων των εν 
λόγω αξιολογήσεων·

Or. en

Τροπολογία 26
Derek Vaughan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη εκδηλώνονται πολιτικές πιέσεις και
σημειώνονται αλλαγές σε κυβερνητικό 
επίπεδο, γεγονός που μπορεί ενδεχομένως 
να δυσχεράνει τις προετοιμασίες για την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού· 
επισημαίνει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η ύπαρξη συστημάτων που διασφαλίζουν 
την απρόσκοπτη συνέχιση του συνόλου 
του διοικητικού έργου ανεξαρτήτως των 
αλλαγών στην κυβέρνηση έχει ζωτική 
σημασία για τη συνέχιση των 
προετοιμασιών·

19. αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη σημειώνονται αλλαγές σε 
κυβερνητικό επίπεδο, γεγονός που μπορεί 
ενδεχομένως να δυσχεράνει τις 
προετοιμασίες για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επισημαίνει ότι, σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η ύπαρξη 
συστημάτων που διασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη συνέχιση του συνόλου του 
διοικητικού έργου ανεξαρτήτως των 
αλλαγών στην κυβέρνηση έχει ζωτική 
σημασία για τη συνέχιση των 
προετοιμασιών·

Or. en

Τροπολογία 27
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη εκδηλώνονται πολιτικές πιέσεις και
σημειώνονται αλλαγές σε κυβερνητικό 
επίπεδο, γεγονός που μπορεί ενδεχομένως 
να δυσχεράνει τις προετοιμασίες για την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού· 
επισημαίνει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η ύπαρξη συστημάτων που διασφαλίζουν 
την απρόσκοπτη συνέχιση του συνόλου 
του διοικητικού έργου ανεξαρτήτως των 
αλλαγών στην κυβέρνηση έχει ζωτική 
σημασία για τη συνέχιση των 
προετοιμασιών·

19. αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη σημειώνονται αλλαγές σε 
κυβερνητικό επίπεδο, γεγονός που μπορεί 
ενδεχομένως να δυσχεράνει τις 
προετοιμασίες για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επισημαίνει ότι, σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η ύπαρξη 
συστημάτων που διασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη συνέχιση του συνόλου του 
διοικητικού έργου ανεξαρτήτως των 
αλλαγών στην κυβέρνηση έχει ζωτική 
σημασία για τη συνέχιση των 
προετοιμασιών·

Or. en
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Τροπολογία 28
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη εκδηλώνονται πολιτικές πιέσεις και
σημειώνονται αλλαγές σε κυβερνητικό 
επίπεδο, γεγονός που μπορεί ενδεχομένως 
να δυσχεράνει τις προετοιμασίες για την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού· 
επισημαίνει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η ύπαρξη συστημάτων που διασφαλίζουν 
την απρόσκοπτη συνέχιση του συνόλου 
του διοικητικού έργου ανεξαρτήτως των 
αλλαγών στην κυβέρνηση έχει ζωτική 
σημασία για τη συνέχιση των 
προετοιμασιών·

19. αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη εκδηλώνονται πολιτικές πιέσεις,
σημειώνονται αλλαγές σε κυβερνητικό 
επίπεδο ή λαμβάνονται μέτρα λιτότητας 
στο πλαίσιο του δημοσιονομικού 
συμφώνου, γεγονός που μπορεί 
ενδεχομένως να δυσχεράνει τις 
προετοιμασίες για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επισημαίνει ότι, σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η ύπαρξη 
συστημάτων που διασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη συνέχιση του συνόλου του 
διοικητικού έργου ανεξαρτήτως των 
αλλαγών στην κυβέρνηση έχει ζωτική 
σημασία για τη συνέχιση των 
προετοιμασιών·

Or. en

Τροπολογία 29
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση σε ορισμένα 
κράτη μέλη συνεπάγεται ότι πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
πολιτική συνοχής ως σημαντικό 
επενδυτικό εργαλείο και ότι, για την 
αντιμετώπιση των εναπομενουσών 
δυσκολιών, μπορεί να απαιτείται αλλαγή 
των προτεραιοτήτων με στόχο την έξοδο 
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από την κρίση και την επανεκκίνηση των 
οικονομιών τους·

Or. pt

Τροπολογία 30
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επικροτεί τη φιλοδοξία της 
Επιτροπής να διαδραματίσει ισχυρότερο 
ρόλο κατά την κατάρτιση και υλοποίηση 
της πολιτικής· ζητεί ειδικότερα να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών παραγόντων, καθώς και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, με σκοπό την ενίσχυση της 
οικειοποίησης της πολιτικής και την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 31
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
σκοπεύουν να αλλάξουν το περιεχόμενο 
των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων,
εξετάζοντας μεταξύ άλλων να στραφούν 
σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
από πολλές πηγές ή να μειώσουν τον 
αριθμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
σε περιφερειακό επίπεδο·

21. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
σκοπεύουν να αλλάξουν το περιεχόμενο 
των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων· 
επικροτεί την απόφαση ορισμένων 
κρατών μελών να στραφούν σε 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
πολλές πηγές ή να μειώσουν τον αριθμό 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 32
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει ότι η προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης είναι 
ενδεχομένως δύσκολη σε κράτη μέλη με 
περιφερειακές κυβερνήσεις λόγω των 
επιμέρους περιφερειακών ανησυχιών·
επισημαίνει το γεγονός ότι ο βαθμός του 
ελέγχου που παραχωρείται στις 
περιφερειακές διοικήσεις διαφέρει σε 
σημαντικό βαθμό ανάλογα με την 
οργανωτική δομή στα διάφορα κράτη 
μέλη, με ορισμένες περιφέρειες να είναι 
υπερβολικά ενεργές και να έχουν σχεδόν 
τον πλήρη έλεγχο των περισσότερων 
πτυχών της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής και την εκπροσώπηση στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

22. επισημαίνει το γεγονός ότι ο βαθμός 
του ελέγχου που παραχωρείται στις 
περιφερειακές διοικήσεις διαφέρει σε 
σημαντικό βαθμό ανάλογα με την 
οργανωτική δομή στα διάφορα κράτη 
μέλη, με ορισμένες περιφέρειες να είναι 
υπερβολικά ενεργές και να έχουν σχεδόν 
τον πλήρη έλεγχο των περισσότερων 
πτυχών της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής και την εκπροσώπηση στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 33
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. αναγνωρίζει ότι η προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης είναι 
ενδεχομένως δύσκολη σε κράτη μέλη με 
περιφερειακές κυβερνήσεις λόγω των 
επιμέρους περιφερειακών ανησυχιών· 
επισημαίνει το γεγονός ότι ο βαθμός του 
ελέγχου που παραχωρείται στις 
περιφερειακές διοικήσεις διαφέρει σε 
σημαντικό βαθμό ανάλογα με την 

22. αναγνωρίζει ότι η προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης είναι 
ενδεχομένως δύσκολη σε κράτη μέλη με 
περιφερειακές κυβερνήσεις λόγω των 
επιμέρους περιφερειακών ανησυχιών· 
επισημαίνει το γεγονός ότι ο βαθμός του 
ελέγχου που παραχωρείται στις 
περιφερειακές διοικήσεις διαφέρει σε 
σημαντικό βαθμό ανάλογα με την 
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οργανωτική δομή στα διάφορα κράτη 
μέλη, με ορισμένες περιφέρειες να είναι 
υπερβολικά ενεργές και να έχουν σχεδόν 
τον πλήρη έλεγχο των περισσότερων 
πτυχών της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής και την εκπροσώπηση στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης·

οργανωτική δομή στα διάφορα κράτη 
μέλη, με ορισμένες περιφέρειες να είναι 
υπερβολικά ενεργές και να έχουν σχεδόν 
τον πλήρη έλεγχο των περισσότερων 
πτυχών της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής και την εκπροσώπηση στις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης· εν 
προκειμένω, εφιστά την προσοχή στον 
κώδικα δεοντολογίας ο οποίος 
διαφυλάσσει την αρχή της εταιρικής 
σχέσης για την πολιτική συνοχής 2014-
2020·

Or. en

Τροπολογία 34
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 
περιφερειακή διάσταση· τονίζει τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
περιφέρειες κατά την επιλογή 
ανταγωνιστικών τομέων·

Or. en

Τροπολογία 35
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι ένας τρόπος για να 
διασφαλισθεί ότι η διαδικασία 
κατάρτισης των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης είναι αποτελεσματική στα κράτη 

23. επισημαίνει ότι οι διοικήσεις με 
αποκεντρωμένες εξουσίες για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης 
συμμετέχουν πιο άμεσα στην ανάπτυξη 
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μέλη με αποκεντρωμένες διοικητικές 
δομές, είναι η συμπερίληψη ξεχωριστών 
κεφαλαίων στις συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης τα οποία θα καταρτίζονται από 
τις περιφερειακές διοικήσεις· τονίζει ότι η 
προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι οι 
διοικήσεις με αποκεντρωμένες εξουσίες 
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρηματοδότησης συμμετέχουν πιο άμεσα 
στην ανάπτυξη των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και έχουν την επιλογή να 
αναπτύξουν τις δικές τους προγραμματικές 
ιδέες και μηχανισμούς για την επίτευξή 
τους·

των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
έχουν την επιλογή να αναπτύξουν τις δικές 
τους προγραμματικές ιδέες και 
μηχανισμούς για την επίτευξή τους·

Or. en

Τροπολογία 36
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το γεγονός 
αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει 
αρνητικές συνέπειες στην ετοιμότητα των 
κρατών μελών ως σύνολο, εάν μία ή 
περισσότερες περιφερειακές διοικήσεις 
καθυστερούσαν την κατάρτιση των 
κεφαλαίων τους για τις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης·

24. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το γεγονός 
αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει 
συνέπειες στην ετοιμότητα των κρατών 
μελών ως σύνολο·

Or. en

Τροπολογία 37
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη που 

25. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη με 
υψηλό αριθμό επιχειρησιακών 
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διαθέτουν ισχυρή περιφερειακή 
εκπροσώπηση είναι πιθανόν να 
καθυστερήσουν περισσότερο στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας τους· επισημαίνει ότι 
τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν συχνά έναν 
υψηλό αριθμό επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο 
που επιβαρύνει τη γραφειοκρατία και 
απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο από την 
κεντρική κυβέρνηση·

προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο 
ενδέχεται να καθυστερήσουν περισσότερο 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους λόγω 
της πιθανής αύξησης της 
γραφειοκρατίας· απαιτείται, εν 
προκειμένω, μεγαλύτερος έλεγχος από την 
κεντρική κυβέρνηση κατά την 
προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής
σχέσης στα εν λόγω κράτη μέλη· 
επαναλαμβάνει ότι την ευθύνη για το 
περιεχόμενο και τη διαχείριση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει να 
φέρουν οι περιφερειακές διοικήσεις, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν 
στα εν λόγω κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 38
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη που 
διαθέτουν ισχυρή περιφερειακή 
εκπροσώπηση είναι πιθανόν να 
καθυστερήσουν περισσότερο στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας τους· επισημαίνει ότι τα 
εν λόγω κράτη μέλη έχουν συχνά έναν 
υψηλό αριθμό επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο 
που επιβαρύνει τη γραφειοκρατία και 
απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο από την 
κεντρική κυβέρνηση·

25. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που 
διαθέτουν ισχυρή περιφερειακή 
εκπροσώπηση είναι πιθανόν να 
καθυστερήσουν περισσότερο στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας τους· επισημαίνει ότι τα 
εν λόγω κράτη μέλη έχουν συχνά έναν 
υψηλό αριθμό επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 39
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη που 
διαθέτουν ισχυρή περιφερειακή 
εκπροσώπηση είναι πιθανόν να 
καθυστερήσουν περισσότερο στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας τους· επισημαίνει ότι τα 
εν λόγω κράτη μέλη έχουν συχνά έναν 
υψηλό αριθμό επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο 
που επιβαρύνει τη γραφειοκρατία και 
απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο από την 
κεντρική κυβέρνηση·

25. επισημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη που 
διαθέτουν ισχυρή περιφερειακή 
εκπροσώπηση είναι πιθανόν να 
καθυστερήσουν περισσότερο στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας τους· επισημαίνει ότι τα 
εν λόγω κράτη μέλη έχουν συχνά έναν 
υψηλό αριθμό επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο 
που επιβαρύνει τη γραφειοκρατία και 
απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο από την 
κεντρική κυβέρνηση καθώς και βελτίωση 
του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 40
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επισημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη που 
διαθέτουν ισχυρή περιφερειακή 
εκπροσώπηση είναι πιθανόν να 
καθυστερήσουν περισσότερο στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας τους· επισημαίνει ότι τα 
εν λόγω κράτη μέλη έχουν συχνά έναν 
υψηλό αριθμό επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο 
που επιβαρύνει τη γραφειοκρατία και 
απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο από την 
κεντρική κυβέρνηση·

25. επισημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι τα κράτη μέλη που 
διαθέτουν ισχυρή περιφερειακή 
εκπροσώπηση είναι πιθανόν να 
καθυστερήσουν περισσότερο στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας τους· επισημαίνει ότι τα 
εν λόγω κράτη μέλη έχουν συχνά έναν 
υψηλό αριθμό επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο, 
που αντικατοπτρίζει τις αναπτυξιακές 
ανάγκες των περιφερειών τους, γεγονός 
το οποίο ενδέχεται να επιβαρύνει τη 
γραφειοκρατία και να απαιτεί μεγαλύτερο 
έλεγχο από την κεντρική κυβέρνηση·

Or. en
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Τροπολογία 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί τα κράτη μέλη που έχουν 
αναθέσει την ευθύνη της διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων στις περιφέρειες 
να εξασφαλίσουν την επάρκεια του νέου 
προσωπικού που θα αναλάβει τη 
διαχείριση των κονδυλίων και να 
αποτρέψουν το ενδεχόμενο κατανομής 
των κονδυλίων βάσει πολιτικών 
κριτηρίων·

Or. fr

Τροπολογία 42
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει το γεγονός ότι ένα 
ομοσπονδιακό κράτος μέλος μπορεί να 
επωφεληθεί από μια περιεκτική, ευέλικτη 
και κοινή διαδικασία κατάρτισης 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· ως εκ 
τούτου, τονίζει ότι η ύπαρξη ενός ενιαίου 
επιχειρησιακού προγράμματος αντί 
μεμονωμένων επιχειρησιακών
προγραμμάτων για κάθε 
επαρχία/ομοσπονδία, αποφέρει πολλά 
οφέλη καθώς διευκολύνεται η 
ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων με 
τους εθνικούς στόχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Oldřich Vlasák
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει το γεγονός ότι ένα 
ομοσπονδιακό κράτος μέλος μπορεί να 
επωφεληθεί από μια περιεκτική, ευέλικτη 
και κοινή διαδικασία κατάρτισης 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· ως εκ 
τούτου, τονίζει ότι η ύπαρξη ενός ενιαίου 
επιχειρησιακού προγράμματος αντί 
μεμονωμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για κάθε 
επαρχία/ομοσπονδία, αποφέρει πολλά 
οφέλη καθώς διευκολύνεται η 
ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων με 
τους εθνικούς στόχους·

26. επισημαίνει το γεγονός ότι ένα 
ομοσπονδιακό κράτος μέλος ή ένα κράτος 
μέλος με εκλεγμένες περιφερειακές 
κυβερνήσεις μπορεί να επωφεληθεί από 
μια περιεκτική, ευέλικτη και κοινή 
διαδικασία κατάρτισης επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· ως εκ τούτου, τονίζει ότι η 
ύπαρξη ενός ενιαίου επιχειρησιακού 
προγράμματος αντί μεμονωμένων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για κάθε 
επαρχία/ομοσπονδία, αποφέρει πολλά 
οφέλη καθώς διευκολύνεται η 
ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων με 
τους εθνικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 44
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει το γεγονός ότι ένα 
ομοσπονδιακό κράτος μέλος μπορεί να 
επωφεληθεί από μια περιεκτική, ευέλικτη 
και κοινή διαδικασία κατάρτισης 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· ως εκ 
τούτου, τονίζει ότι η ύπαρξη ενός ενιαίου 
επιχειρησιακού προγράμματος αντί 
μεμονωμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για κάθε 
επαρχία/ομοσπονδία, αποφέρει πολλά 
οφέλη καθώς διευκολύνεται η 
ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων με 
τους εθνικούς στόχους·

26. επισημαίνει το γεγονός ότι ένα 
ομοσπονδιακό κράτος μέλος μπορεί να 
επωφεληθεί από μια περιεκτική και
ευέλικτη διαδικασία κατάρτισης 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 45
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει ότι η μείωση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων απαιτεί 
καταρχάς μια ουσιαστική αλλαγή σε 
διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και 
ενδέχεται να ενέχει αυξημένο κίνδυνο να 
σημειωθούν καθυστερήσεις λόγω των 
αλλαγών που προκαλεί η πολυπλοκότητα 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε συνδυασμό με τον 
προγραμματισμό σε διαφορετικό εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο· αναγνωρίζει 
επίσης ότι οι πολιτικές δομές στα 
ομοσπονδιακά κράτη μέλη ενδέχεται να 
δυσχεράνουν την επίτευξη ενός 
μεμονωμένου επιχειρησιακού 
προγράμματος·

27. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η μείωση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε 
περιφερειακό επίπεδο απαιτεί καταρχάς 
μια ουσιαστική αλλαγή σε διοικητικό και 
οργανωτικό επίπεδο και ενδέχεται να 
ενέχει αυξημένο κίνδυνο να σημειωθούν 
καθυστερήσεις στην αρχή λόγω των 
αλλαγών που προκαλεί η πολυπλοκότητα 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε συνδυασμό με τον 
προγραμματισμό σε διαφορετικό εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 46
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει ότι η μείωση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων απαιτεί 
καταρχάς μια ουσιαστική αλλαγή σε 
διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και 
ενδέχεται να ενέχει αυξημένο κίνδυνο να 
σημειωθούν καθυστερήσεις λόγω των 
αλλαγών που προκαλεί η πολυπλοκότητα 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε συνδυασμό με τον 
προγραμματισμό σε διαφορετικό εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο· αναγνωρίζει 

27. αναγνωρίζει ότι η μείωση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων απαιτεί 
καταρχάς μια ουσιαστική αλλαγή σε 
διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και 
ενδέχεται να ενέχει αυξημένο κίνδυνο να 
σημειωθούν καθυστερήσεις λόγω των 
αλλαγών που προκαλεί η πολυπλοκότητα 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε συνδυασμό με τον 
προγραμματισμό σε διαφορετικό εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο·
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επίσης ότι οι πολιτικές δομές στα 
ομοσπονδιακά κράτη μέλη ενδέχεται να 
δυσχεράνουν την επίτευξη ενός 
μεμονωμένου επιχειρησιακού 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 47
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει ότι η μείωση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων απαιτεί 
καταρχάς μια ουσιαστική αλλαγή σε 
διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και 
ενδέχεται να ενέχει αυξημένο κίνδυνο να 
σημειωθούν καθυστερήσεις λόγω των 
αλλαγών που προκαλεί η πολυπλοκότητα 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε συνδυασμό με τον 
προγραμματισμό σε διαφορετικό εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο· αναγνωρίζει 
επίσης ότι οι πολιτικές δομές στα 
ομοσπονδιακά κράτη μέλη ενδέχεται να 
δυσχεράνουν την επίτευξη ενός 
μεμονωμένου επιχειρησιακού 
προγράμματος·

27. αναγνωρίζει ότι η μείωση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων απαιτεί 
καταρχάς μια ουσιαστική αλλαγή σε 
διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και 
ενδέχεται να ενέχει αυξημένο κίνδυνο να 
σημειωθούν καθυστερήσεις λόγω των 
αλλαγών που προκαλεί η πολυπλοκότητα 
της εφαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε συνδυασμό με τον 
προγραμματισμό σε διαφορετικό εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο· αναγνωρίζει 
επίσης ότι οι πολιτικές δομές στα 
ομοσπονδιακά κράτη μέλη ή στα κράτη 
μέλη με εκλεγμένες περιφερειακές 
κυβερνήσεις ενδέχεται να δυσχεράνουν 
την επίτευξη ενός μεμονωμένου 
επιχειρησιακού προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 48
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. σημειώνει ότι εκδηλώθηκε 
σημαντικό ενδιαφέρον προς την 
Επιτροπή για τα προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από πολλές πηγές και 
ότι πολλά κράτη μέλη σχεδιάζουν την 
εφαρμογή ενός ή περισσότερων τέτοιων 
προγραμμάτων· επισημαίνει ότι στους 
κινδύνους που συνδέονταν με την 
προσέγγιση της πολλαπλής 
χρηματοδότησης στο παρελθόν 
συμπεριλαμβάνονταν ο αυξημένος 
διοικητικός φόρτος και οι καθυστερήσεις, 
τα οποία οφείλονταν στη συμμετοχή 
διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων της 
Επιτροπής και στις ποικίλες προσεγγίσεις 
τους· επισημαίνει, επίσης, ότι οι 
επιπτώσεις τυχόν προβλημάτων ή 
καθυστερήσεων μπορεί να διπλασιαστούν 
ή ακόμη και να τριπλασιαστούν στην 
περίπτωση των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από πολλές πηγές·

Or. en

Τροπολογία 49
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. διαπιστώνει ότι τα διάφορα θεσμικά 
πλαίσια των κρατών μελών 
αναγνωρίζονται στον ΚΚΔ και ότι 
προβλέπονται διατάξεις για την 
αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων· 
υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακοί και 
τοπικοί φορείς είναι οι πλέον κατάλληλοι 
για να εντοπίζουν τις αναπτυξιακές 
ανάγκες και να εφαρμόζουν προγράμματα 
λόγω της εγγύτητάς τους προς τους 
πολίτες, τις οργανώσεις, τις επιχειρήσεις 
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και τις αρχές που τα προγράμματα αυτά 
αφορούν·

Or. en

Τροπολογία 50
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιοποιήσει, για παράδειγμα με τη 
μορφή σύνοψης ανά κράτος μέλος, τις 
πληροφορίες σχετικά με την 
προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης των κρατών μελών, ώστε τα άλλα 
κράτη μέλη και οι αρχές να διδαχθούν 
από τις ορθές πρακτικές και προσεγγίσεις 
που ακολουθούνται·

Or. en

Τροπολογία 51
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει το γεγονός ότι η μεταφορά 
των μεθόδων και των μηχανισμών της 
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 
στην περίοδο μετά το 2013 θα είναι μείζον 
ζήτημα για πολλά κράτη μέλη· τονίζει ότι 
πρόκληση επίσης αποτελεί και το γεγονός 
ότι τα υπό εξέλιξη έργα πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι ενεργά αν και θα 
αναπτύσσονται νέα έργα·

29. επισημαίνει το γεγονός ότι η μεταφορά 
των μεθόδων και των μηχανισμών της 
περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 
στην περίοδο μετά το 2013 θα είναι μείζον 
ζήτημα για πολλά κράτη μέλη· τονίζει ότι 
πρόκληση επίσης αποτελεί και το γεγονός 
ότι τα υπό εξέλιξη έργα πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι ενεργά αν και θα 
αναπτύσσονται νέα έργα· επισημαίνει το 
γεγονός ότι οι τροποποιήσεις 
γραφειοκρατικού χαρακτήρα, όπως το 
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ετήσιο κλείσιμο και η δημιουργία φορέα 
διαπίστευσης, αποτελούν πρόκληση για 
την έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 52
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι τα παραδείγματα που 
παρέχουν τα κράτη μέλη καταδεικνύουν 
ότι πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των 
διαφόρων μέτρων, των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και των κονδυλίων και να 
αναβαθμιστεί η συμμετοχή των τοπικών 
αρχών και των περιφερειακών 
οργανώσεων·

31. θεωρεί ότι τα παραδείγματα που 
παρέχουν τα κράτη μέλη καταδεικνύουν 
ότι πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των 
διαφόρων μέτρων, των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και των κονδυλίων και να 
αναβαθμιστεί η συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, των περιφερειακών οργανώσεων 
και των κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 53
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. αναγνωρίζει ότι τα κοινά προβλήματα 
που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού συνδέονταν 
με έναν υπερβολικά ευρύ ορισμό των 
προτεραιοτήτων· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
πιο στρατηγική και ορθολογική διαδικασία 
καθορισμού προτεραιοτήτων στο μέλλον, 
τη μείωσή τους και την επικέντρωσή τους 
σε συγκεκριμένους στόχους·

32. αναγνωρίζει ότι τα κοινά προβλήματα 
που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού συνδέονταν 
με έναν υπερβολικά ευρύ ορισμό των 
προτεραιοτήτων· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
πιο στρατηγική και ορθολογική διαδικασία 
καθορισμού προτεραιοτήτων στο μέλλον, 
τη μείωσή τους και την επικέντρωσή τους 
σε συγκεκριμένους στόχους· θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητος ένας βαθμός ευελιξίας 
κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
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ώστε να αντικατοπτρίζονται οι επιμέρους 
ανάγκες των κρατών μελών, των 
περιφερειών και τον τοπικών αρχών τους·

Or. en

Τροπολογία 54
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. αναγνωρίζει ότι τα κοινά προβλήματα 
που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού συνδέονταν 
με έναν υπερβολικά ευρύ ορισμό των 
προτεραιοτήτων· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
πιο στρατηγική και ορθολογική διαδικασία 
καθορισμού προτεραιοτήτων στο μέλλον, 
τη μείωσή τους και την επικέντρωσή τους 
σε συγκεκριμένους στόχους·

32. αναγνωρίζει ότι τα κοινά προβλήματα 
που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες 
περιόδους προγραμματισμού συνδέονταν 
με έναν υπερβολικά ευρύ ορισμό των 
προτεραιοτήτων· ζητεί, ως εκ τούτου, μια 
πιο στρατηγική διαδικασία καθορισμού 
προτεραιοτήτων στο μέλλον, και την 
επικέντρωσή τους σε συγκεκριμένους 
στόχους·

Or. en

Τροπολογία 55
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, βάσει 
επιτυχημένων εμπειριών από 
προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, 
πολλά κράτη μέλη επιθυμούν να ενισχυθεί 
η μόχλευση της χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 
δημιουργηθούν εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης που θα συμπληρώσουν 
τις παραδοσιακές μεθόδους 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της χρήσης των 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως για 

33. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, βάσει 
επιτυχημένων εμπειριών από 
προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, 
πολλά κράτη μέλη επιθυμούν να ενισχυθεί 
η μόχλευση των επενδύσεων του 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 
δημιουργηθούν εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης που θα συμπληρώσουν 
τις παραδοσιακές μεθόδους 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της χρήσης των 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως για 
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παράδειγμα δάνεια και εγγυήσεις, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων, των 
οργανώσεων του δημόσιου τομέα και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

παράδειγμα δάνεια και εγγυήσεις, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των ΜΜΕ, των οργανώσεων του 
δημόσιου τομέα, των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και όλων των λοιπών 
ενδιαφερόμενων μερών·

Or. bg

Τροπολογία 56
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, βάσει 
επιτυχημένων εμπειριών από 
προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, 
πολλά κράτη μέλη επιθυμούν να ενισχυθεί 
η μόχλευση της χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 
δημιουργηθούν εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης που θα συμπληρώσουν 
τις παραδοσιακές μεθόδους 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της χρήσης των 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως για 
παράδειγμα δάνεια και εγγυήσεις, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων, των 
οργανώσεων του δημόσιου τομέα και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

33. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, βάσει 
επιτυχημένων εμπειριών από 
προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, 
τα κράτη μέλη επιθυμούν να ενισχυθεί η 
μόχλευση της χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 
δημιουργηθούν εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης που θα συμπληρώσουν 
τις παραδοσιακές μεθόδους 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της θέσπισης σαφών 
κανόνων σχετικά με τη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως για 
παράδειγμα δάνεια και εγγυήσεις, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων, των 
οργανώσεων του δημόσιου τομέα και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· πιστεύει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΤΕπ και το 
ΕΤΕ πρέπει να παράσχουν, το ταχύτερο 
δυνατόν, περαιτέρω πληροφορίες στις 
δημόσιες και τις διαχειριστικές αρχές 
σχετικά με τους κανόνες και τα οφέλη 
από τη χρήση των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
για μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής 
με σκοπό τη μείωση των καθυστερήσεων 
που παρατηρούνται κατά τον σχεδιασμό 
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και τις διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 57
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, βάσει 
επιτυχημένων εμπειριών από 
προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, 
πολλά κράτη μέλη επιθυμούν να ενισχυθεί 
η μόχλευση της χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 
δημιουργηθούν εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης που θα συμπληρώσουν 
τις παραδοσιακές μεθόδους 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της χρήσης των
χρηματοδοτικών μέσων, όπως για 
παράδειγμα δάνεια και εγγυήσεις,
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων, των 
οργανώσεων του δημόσιου τομέα και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

33. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, βάσει 
επιτυχημένων εμπειριών από 
προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, 
πολλά κράτη μέλη επιθυμούν να ενισχυθεί 
η μόχλευση της χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα προκειμένου να 
δημιουργηθούν εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης που θα συμπληρώσουν 
τις παραδοσιακές μεθόδους 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι σε μια 
εποχή επαχθών φορολογικών 
περιορισμών και μείωσης της 
δανειοδοτικής ικανότητας εκ μέρους του 
ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη χρήση 
χρηματοδοτικών μέσων μπορεί να 
συμβάλει σε συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να προσφέρει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και 
να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις· υπογραμμίζει, 
ως εκ τούτου, τη σημασία της χρήσης 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
για παράδειγμα δάνεια, εγγυήσεις και 
επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, 
συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων, των 
οργανώσεων του δημόσιου τομέα και των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·

Or. en



AM\1007215EL.doc 33/47 PE521.786v01-00

EL

Τροπολογία 58
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει ότι είναι σαφές, βάσει 
της εμπειρίας που αποκτήθηκε από 
προηγούμενα χρηματοδοτικά 
προγράμματα, ότι η διασφάλιση θετικών, 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων από τη 
χρηματοδότηση έχει καίρια σημασία·

34. υπογραμμίζει ότι είναι σαφές, βάσει 
της εμπειρίας που αποκτήθηκε από 
προηγούμενα χρηματοδοτικά 
προγράμματα, ότι η διασφάλιση θετικών, 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων από τη 
χρηματοδότηση έχει καίρια σημασία· 
εμμένει επίσης στην ποιότητα των 
προγραμμάτων και στην αντικειμενική 
διαχείριση των δαπανών·

Or. ro

Τροπολογία 59
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει το γεγονός ότι πολλά 
κράτη μέλη ανέφεραν ως στόχο για την 
προετοιμασία της επόμενης περιόδου 
χρηματοδότησης την εστίαση σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
αποτελέσματα· επιδοκιμάζει τα 
παραδείγματα που παρείχαν ορισμένα 
κράτη μέλη σχετικά με τους τρόπους 
υιοθέτησης μιας πιο αποτελεσματικής 
προσέγγισης ώστε να καθορίζονται εκ των 
προτέρων τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
και να καθίσταται δυνατή η διάθεση της 
χρηματοδότησης σε προτάσεις που 
υπηρετούν αυτούς τους στόχους·

35. επισημαίνει το γεγονός ότι πολλά 
κράτη μέλη ανέφεραν ως στόχο για την 
προετοιμασία της επόμενης περιόδου 
χρηματοδότησης την εστίαση σε μια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στα 
αποτελέσματα· επιδοκιμάζει τα 
παραδείγματα που παρείχαν ορισμένα 
κράτη μέλη σχετικά με τους τρόπους 
υιοθέτησης μιας πιο αποτελεσματικής 
προσέγγισης ώστε να καθορίζονται εκ των 
προτέρων τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
και να καθίσταται δυνατή η διάθεση της 
χρηματοδότησης σε προτάσεις που 
υπηρετούν αυτούς τους στόχους· συνιστά 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν αυτά τα παραδείγματα στο 
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πλαίσιο των μελλοντικών περιόδων 
χρηματοδότησης·

Or. de

Τροπολογία 60
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη θεωρούν 
ότι ο συντονισμός των τομέων πολιτικής 
και η αναγνώριση των εθνικών και 
περιφερειακών οικονομικών και
κοινωνικών προτεραιοτήτων προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η αυξημένη 
αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης 
αποτελούν ζητήματα καίριας σημασίας·

36. τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη θεωρούν 
ότι ο συντονισμός των τομέων πολιτικής 
και η αναγνώριση των εθνικών και 
περιφερειακών οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η αυξημένη 
αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης 
αποτελούν ζητήματα καίριας σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 61
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη θεωρούν 
ότι ο συντονισμός των τομέων πολιτικής 
και η αναγνώριση των εθνικών και 
περιφερειακών οικονομικών και 
κοινωνικών προτεραιοτήτων προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η αυξημένη 
αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης 
αποτελούν ζητήματα καίριας σημασίας·

36. τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη θεωρούν 
ότι ο συντονισμός των τομέων πολιτικής 
και η αναγνώριση των εθνικών και 
περιφερειακών οικονομικών και 
κοινωνικών προτεραιοτήτων προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η αυξημένη 
αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης 
αποτελούν ζητήματα καίριας σημασίας·
θεωρεί ότι οι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι 
που ορίζονται σε χαμηλότερα διοικητικά 
επίπεδα θα πρέπει να αντιστοιχούν στα 
εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα·

Or. ro
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Τροπολογία 62
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξετάζουν την περαιτέρω χρήση των νέων 
μέσων, όπως για παράδειγμα την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις και τα κοινά σχέδια δράσης· 
κατανοεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
ανάμεικτες αντιδράσεις απέναντι στα νέα 
μέσα και ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων εφαρμόζεται πολύ 
περισσότερο σε σύγκριση με τις 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις· 
αναγνωρίζει ότι απομένει να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι αρχικές προετοιμασίες θα 
μετουσιωθούν σε πλήρη εφαρμογή των εν 
λόγω μέσων·

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξετάζουν την περαιτέρω χρήση των νέων 
μέσων, όπως για παράδειγμα την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις και τα κοινά σχέδια δράσης· 
κατανοεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
ανάμεικτες αντιδράσεις απέναντι στα νέα 
μέσα· γνωρίζει ότι η τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
εφαρμόζεται πολύ περισσότερο σε 
σύγκριση με τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις λόγω του ότι υλοποιείται ήδη 
για πολύ μεγαλύτερο διάστημα καθώς και 
λόγω του ότι οι ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις αποτελούν ένα νέο μέσο για 
την ορθή εφαρμογή του οποίου απαιτείται 
χρόνος· αναγνωρίζει ότι απομένει να 
εξακριβωθεί κατά πόσο οι αρχικές 
προετοιμασίες θα μετουσιωθούν σε πλήρη 
εφαρμογή των εν λόγω μέσων·

Or. en

Τροπολογία 63
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξετάζουν την περαιτέρω χρήση των νέων 

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξετάζουν την περαιτέρω χρήση των νέων 
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μέσων, όπως για παράδειγμα την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις και τα κοινά σχέδια δράσης· 
κατανοεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
ανάμεικτες αντιδράσεις απέναντι στα νέα 
μέσα και ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων εφαρμόζεται πολύ 
περισσότερο σε σύγκριση με τις 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις· 
αναγνωρίζει ότι απομένει να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι αρχικές προετοιμασίες θα 
μετουσιωθούν σε πλήρη εφαρμογή των εν 
λόγω μέσων·

μέσων, όπως για παράδειγμα την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις και τα κοινά σχέδια δράσης· 
κατανοεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
ανάμεικτες αντιδράσεις απέναντι στα νέα 
μέσα και ότι μια ανάλυση των τρέχοντων 
σχεδίων των κρατών μελών δείχνει πως η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων θα εφαρμοστεί πολύ 
περισσότερο σε σύγκριση με τις 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις· 
αναγνωρίζει ότι απομένει να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι αρχικές προετοιμασίες θα 
μετουσιωθούν σε πλήρη εφαρμογή των εν 
λόγω μέσων·

Or. pl

Τροπολογία 64
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξετάζουν την περαιτέρω χρήση των νέων
μέσων, όπως για παράδειγμα την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις και τα κοινά σχέδια δράσης· 
κατανοεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
ανάμεικτες αντιδράσεις απέναντι στα νέα 
μέσα και ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων εφαρμόζεται πολύ 
περισσότερο σε σύγκριση με τις 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις· 
αναγνωρίζει ότι απομένει να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι αρχικές προετοιμασίες θα 
μετουσιωθούν σε πλήρη εφαρμογή των εν 
λόγω μέσων·

38. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι ορισμένα μόνο κράτη μέλη 
εξετάζουν την περαιτέρω χρήση των νέων 
μέσων, όπως για παράδειγμα την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις και τα κοινά σχέδια δράσης· 
κατανοεί ότι υπάρχουν ανάμεικτες 
αντιδράσεις απέναντι στα νέα μέσα και ότι 
τα στοιχεία δείχνουν πως η τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων εφαρμόζεται πολύ 
περισσότερο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ σε 
σύγκριση με το ΕΤΠΑ και τις 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις· 
αναγνωρίζει ότι απομένει να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι αρχικές προετοιμασίες θα 
μετουσιωθούν σε πλήρη εφαρμογή των εν 
λόγω μέσων·
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Or. en

Τροπολογία 65
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξετάζουν την περαιτέρω χρήση των νέων 
μέσων, όπως για παράδειγμα την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις και τα κοινά σχέδια δράσης· 
κατανοεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
ανάμεικτες αντιδράσεις απέναντι στα νέα 
μέσα και ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων εφαρμόζεται πολύ 
περισσότερο σε σύγκριση με τις 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις· 
αναγνωρίζει ότι απομένει να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι αρχικές προετοιμασίες θα 
μετουσιωθούν σε πλήρη εφαρμογή των εν 
λόγω μέσων·

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
εξετάζουν την περαιτέρω χρήση των νέων 
μέσων, όπως για παράδειγμα την τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις (ΟΕΕ) και τα κοινά σχέδια 
δράσης (ΚΣΔ)· κατανοεί, ωστόσο, ότι 
υπάρχουν ανάμεικτες αντιδράσεις απέναντι 
στα νέα μέσα και ότι τα στοιχεία δείχνουν 
πως η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων εφαρμόζεται πολύ 
περισσότερο σε σύγκριση με τις 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις· 
αναγνωρίζει ότι απομένει να εξακριβωθεί 
κατά πόσο οι αρχικές προετοιμασίες θα 
μετουσιωθούν σε πλήρη εφαρμογή των εν 
λόγω μέσων·

Or. en

Τροπολογία 66
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. θεωρεί ότι η τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
αποτελεί έναν άριστο τρόπο ενθάρρυνσης 
της συμμετοχής τοπικών φορέων από 
διάφορους τομείς στο πλαίσιο της 

39. θεωρεί ότι η τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 
αποτελεί έναν άριστο τρόπο ενθάρρυνσης 
της συμμετοχής τοπικών φορέων από 
διάφορους τομείς στο πλαίσιο της 
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προσέγγισης «από τη βάση προς την 
κορυφή», βάσει της προηγούμενης 
εμπειρίας του προγράμματος LEADER 
στην αγροτική ανάπτυξη·

προσέγγισης «από τη βάση προς την 
κορυφή», βάσει της προηγούμενης 
εμπειρίας του προγράμματος LEADER 
στην αγροτική ανάπτυξη· καλεί τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν 
τις ευκαιρίες που παρέχει η τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 67
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. αναγνωρίζει τα κοινά σχέδια δράσης
ως ένα θετικό βήμα προς τη διαχείριση 
βάσει των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με 
έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της 
πολιτικής συνοχής μετά το 2013·

40. αναγνωρίζει τα ΚΣΔ ως ένα θετικό 
βήμα προς τη διαχείριση βάσει των 
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με έναν από 
τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής 
συνοχής μετά το 2013·

Or. en

Τροπολογία 68
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. επικροτεί την έμφαση που δίδεται 
στην απλούστευση στον ΚΚΔ· επισημαίνει 
ωστόσο ότι, στην πραγματικότητα, η 
απλούστευση μπορεί να αποδειχθεί 
δύσκολο εγχείρημα λόγω των διαφορών 
που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ 
των ταμείων, οι οποίες δημιουργήθηκαν 
από τους ειδικούς κανονισμούς κάθε 
ταμείου, ιδίως όσον αφορά τους τομείς 
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της διοίκησης και της διαχείρισης, στο 
πλαίσιο των οποίων οι διαδικασίες δεν 
έχουν ακόμη τυποποιηθεί πλήρως με 
αποτέλεσμα να εξακολουθούν να 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 69
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επισημαίνει ότι η απλοποιημένη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους 
δικαιούχους αναγνωρίστηκε από πολλά 
κράτη μέλη ως μια βασική πτυχή της 
προετοιμασίας για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επικροτεί τη διαδικασία 
αυτή καθώς με τον τρόπο αυτόν 
διασφαλίζεται η ομαλή έκβαση της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
έργων, με μειωμένη γραφειοκρατία για 
τους αιτούντες·

42. επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη 
χαρακτήρισαν την απλοποιημένη, 
ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για τους δικαιούχους ως 
απαραίτητη προϋπόθεση και ότι η εν 
λόγω διαδικασία αποτελεί σημαντικό 
προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής 
προετοιμασίας για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επικροτεί τη διαδικασία 
αυτή καθώς με τον τρόπο αυτόν 
διασφαλίζεται ότι η προετοιμασία και η 
υλοποίηση των έργων γενικού 
συμφέροντος πραγματοποιούνται
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέσω 
της σημαντικής μείωσης του διοικητικού 
φόρτου για τους αιτούντες·

Or. bg

Τροπολογία 70
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επισημαίνει ότι η απλοποιημένη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους 

42. επισημαίνει ότι η απλοποιημένη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους 
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δικαιούχους αναγνωρίστηκε από πολλά 
κράτη μέλη ως μια βασική πτυχή της 
προετοιμασίας για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επικροτεί τη διαδικασία 
αυτή καθώς με τον τρόπο αυτόν 
διασφαλίζεται η ομαλή έκβαση της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
έργων, με μειωμένη γραφειοκρατία για 
τους αιτούντες·

δικαιούχους αναγνωρίστηκε από πολλά 
κράτη μέλη ως μια βασική πτυχή της 
προετοιμασίας για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επικροτεί τη διαδικασία 
αυτή καθώς με τον τρόπο αυτόν 
διασφαλίζεται η ομαλή έκβαση της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
έργων, με μειωμένη γραφειοκρατία για 
τους αιτούντες· αναγνωρίζει τη σημασία 
των βέλτιστων πρακτικών που 
αποσκοπούν στην απλοποίηση των 
διαδικασιών μέσω της εξάλειψης της 
γραφειοκρατίας και της μεταφοράς της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο 
επίπεδο των περιφερειακών αρχών·

Or. ro

Τροπολογία 71
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. επισημαίνει ότι η απλοποιημένη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους 
δικαιούχους αναγνωρίστηκε από πολλά 
κράτη μέλη ως μια βασική πτυχή της 
προετοιμασίας για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επικροτεί τη διαδικασία 
αυτή καθώς με τον τρόπο αυτόν 
διασφαλίζεται η ομαλή έκβαση της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
έργων, με μειωμένη γραφειοκρατία για 
τους αιτούντες·

42. επισημαίνει ότι η απλοποιημένη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους 
δικαιούχους αναγνωρίστηκε από πολλά 
κράτη μέλη ως μια βασική πτυχή της 
προετοιμασίας για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επικροτεί τη διαδικασία 
αυτή καθώς με τον τρόπο αυτόν 
διασφαλίζεται η ομαλή έκβαση της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
έργων, με μειωμένη γραφειοκρατία για 
τους αιτούντες· καλεί τα κράτη μέλη να 
εντοπίσουν και να απλουστεύσουν και τα 
μέτρα που αφορούν τους ελέγχους και 
τους λογιστικούς ελέγχους·

Or. en
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Τροπολογία 72
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι η ηλεκτρονική συνοχή 
είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των 
σημείων συμφόρησης και τη διασφάλιση 
της απλοποίησης και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη αναφέρθηκαν στη 
χρήση της· θεωρεί ότι η ηλεκτρονική 
συνοχή μπορεί επίσης να συμβάλλει 
σημαντικά στην προετοιμασία των 
μελλοντικών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης·

43. αναγνωρίζει ότι η ηλεκτρονική συνοχή 
είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των 
σημείων συμφόρησης και τη διασφάλιση 
της απλοποίησης και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη αναφέρθηκαν στη 
χρήση της· θεωρεί ότι η ηλεκτρονική 
συνοχή μπορεί επίσης να συμβάλλει 
σημαντικά στην προετοιμασία των 
μελλοντικών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 73
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. τονίζει ότι η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και η κατάρτιση των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης πρέπει να 
περιλαμβάνουν το στοιχείο της 
συνεργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο κατά τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 
όπως αναγνωρίζεται στο απλουστευμένο 
πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης που 
προτείνεται στους κανονισμούς·

44. τονίζει ότι η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και η κατάρτιση των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης πρέπει να 
περιλαμβάνουν το στοιχείο της 
συνεργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο κατά τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, 
όπως αναγνωρίζεται στο απλουστευμένο 
πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης που 
προτείνεται στους κανονισμούς·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. en

Τροπολογία 74
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή 
όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων, των τοπικών και περιφερειακών 
εκπροσώπων, των ΜΚΟ, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων, των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων όπως 
καταδεικνύεται από τα παραδείγματα που 
παρέχουν τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλους 
οργανισμούς και φορείς εκπροσώπησης 
διαφορετικών οικονομικών και
κοινωνικών απόψεων κρίνεται σημαντική·

45. επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή 
όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων, των τοπικών και περιφερειακών 
εκπροσώπων, των ΜΚΟ, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων, των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων όπως 
καταδεικνύεται από τα παραδείγματα που 
παρέχουν τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλους 
οργανισμούς και φορείς εκπροσώπησης 
διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών απόψεων κρίνεται 
σημαντική·

Or. en

Τροπολογία 75
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή 
όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων, των τοπικών και περιφερειακών 
εκπροσώπων, των ΜΚΟ, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων, των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων όπως 
καταδεικνύεται από τα παραδείγματα που 
παρέχουν τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η 
ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλους 
οργανισμούς και φορείς εκπροσώπησης 

45. επικροτεί την αυξημένη συμμετοχή 
όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων, των τοπικών και περιφερειακών 
εκπροσώπων, των ΜΚΟ, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων, των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων όπως 
καταδεικνύεται από τα παραδείγματα που 
παρέχουν ορισμένα κράτη μέλη· θεωρεί ότι 
η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλους 
οργανισμούς και φορείς εκπροσώπησης 
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διαφορετικών οικονομικών και κοινωνικών 
απόψεων κρίνεται σημαντική·

διαφορετικών οικονομικών και κοινωνικών 
απόψεων κρίνεται σημαντική· καλεί τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν την αρχή της 
εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 76
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. επισημαίνει το γεγονός ότι το εν λόγω 
κράτος μέλος συνδύασε τις δύο αυτές 
προσεγγίσεις προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι οι εθνικές στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση της κοινωνικής και
οικονομικής κατάστασης καταρτίζονται 
παράλληλα με την εκτεταμένη συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
επικροτεί αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο 
διασφάλισης των στρατηγικών 
απαιτήσεων, ο οποίος παράλληλα 
διασφαλίζει και την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στις 
προετοιμασίες·

47. επισημαίνει το γεγονός ότι το εν λόγω 
κράτος μέλος συνδύασε τις δύο αυτές 
προσεγγίσεις προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι οι εθνικές στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση της κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής κατάστασης 
καταρτίζονται παράλληλα με την 
εκτεταμένη συμμετοχή των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών· επικροτεί αυτόν τον 
αποτελεσματικό τρόπο διασφάλισης των 
στρατηγικών απαιτήσεων, ο οποίος 
παράλληλα διασφαλίζει και την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στις 
προετοιμασίες·

Or. en

Τροπολογία 77
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. επισημαίνει το γεγονός ότι το εν λόγω 
κράτος μέλος συνδύασε τις δύο αυτές 
προσεγγίσεις προκειμένου να διασφαλίσει

47. επισημαίνει ότι οι δύο αυτές 
προσεγγίσεις διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση της 
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ότι οι εθνικές στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση της κοινωνικής και 
οικονομικής κατάστασης καταρτίζονται 
παράλληλα με την εκτεταμένη συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
επικροτεί αυτόν τον αποτελεσματικό τρόπο 
διασφάλισης των στρατηγικών 
απαιτήσεων, ο οποίος παράλληλα 
διασφαλίζει και την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στις 
προετοιμασίες·

κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης 
καταρτίζονται παράλληλα με την 
εκτεταμένη συμμετοχή των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών· επικροτεί αυτόν τον 
αποτελεσματικό τρόπο διασφάλισης των 
στρατηγικών απαιτήσεων, ο οποίος 
παράλληλα διασφαλίζει και την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών στις 
προετοιμασίες·

Or. en

Τροπολογία 78
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. ενθαρρύνει, παράλληλα με την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για 
τον ΚΚΔ και το ΠΔΠ, την επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με το νομικό πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής·

48. ενθαρρύνει, παράλληλα με την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για 
τον ΚΚΔ και το ΠΔΠ, την ταχεία επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με το νομικό πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 79
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48α. αποδοκιμάζει την έλλειψη επαρκούς 
ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται κατά την 
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προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, ιδίως όταν οι διοργανικές 
διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμα 
ολοκληρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 80
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. αναγνωρίζει τη σημασία της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στα στάδια 
της προετοιμασίας και επισημαίνει ότι 
κάποια από τα κράτη μέλη που σημείωσαν 
μεγάλη πρόοδο στην προετοιμασία 
βασίστηκαν στον ενεργό διάλογο με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

49. αναγνωρίζει τη σημασία της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της 
συμμετοχής των εταίρων στα στάδια της 
προετοιμασίας και επισημαίνει ότι κάποια 
από τα κράτη μέλη που σημείωσαν μεγάλη 
πρόοδο στην προετοιμασία βασίστηκαν 
στον ενεργό διάλογο με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 81
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. υπογραμμίζει την έκκληση της 
Επιτροπής προς τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καταβάλουν προσπάθειες 
ώστε να εξασφαλίσουν την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που προετοιμάζουν· 
επισημαίνει ότι οι εν λόγω προσπάθειες 
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αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία 
ποιοτικών προτάσεων έργων που θα 
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους 
στόχους ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
χρηματοδότηση της ΕΕ έχει τον 
μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 82
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. τονίζει την ανάγκη 
πραγματοποίησης επενδύσεων με σκοπό 
την ανάπτυξη ικανοτήτων της διοίκησης 
και των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς 
και την ανάγκη αξιοποίησης της τεχνικής 
βοήθειας για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 83
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. αντιλαμβάνεται ότι μια ενεργή και 
καλά ενημερωμένη περιφερειακή διοίκηση 
που συνεργάζεται με την Επιτροπή μπορεί 
να έχει θετικό αντίκτυπο στην πρόοδο της 
προετοιμασίας·

50. αντιλαμβάνεται ότι μια ενεργή και 
καλά ενημερωμένη περιφερειακή διοίκηση 
που συνεργάζεται με την Επιτροπή μπορεί 
να έχει θετικό αντίκτυπο στην πρόοδο της 
προετοιμασίας· συνιστά η Επιτροπή να 
ενημερώνει τις περιφερειακές αρχές 
σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη 
συνεργασία και την τεκμηρίωση·

Or. ro
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Τροπολογία 84
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. συνιστά την παροχή στήριξης από την 
Επιτροπή προς εκείνα τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ολοκλήρωση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των επιχειρησιακών τους
προγραμμάτων όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα·

51. συνιστά στα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις να 
τηρήσουν αυστηρά τις συστάσεις που 
εξέδωσε το φθινόπωρο του 2012 η 
Επιτροπή υπό τη μορφή μεμονωμένων 
εγγράφων θέσης και να επικεντρωθούν 
στον διάλογο που θα ακολουθήσει με την 
Επιτροπή· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να αυξήσει τη στήριξή της 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ολοκλήρωση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των εν λόγω κρατών 
μελών όσο το δυνατόν πιο σύντομα·
σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι η 
παρακολούθηση της προόδου των 
κρατών μελών κατά τη διάρκεια των 
σταδίων προετοιμασίας θα βοηθούσε στη 
μείωση των καθυστερήσεων· επισημαίνει, 
επίσης, ότι στο στάδιο της υλοποίησης η 
Επιτροπή μπορεί να επιδιώξει την 
ανάπτυξη πρόσθετων μέτρων ώστε να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα·

Or. en


