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Τροπολογία 1
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπειρικά 
στοιχεία δείχνουν πως η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση έχει αναστείλει,
ή ακόμα και αντιστρέψει, τη διαδικασία 
σύγκλισης, επιτείνοντας με τον τρόπο αυτό 
τις ανισότητες μεταξύ περιφερειών και 
θέτοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο κατά 
την οποία οι ανισότητες μεταξύ των 
περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ καθώς και η ανεργία στην ΕΕ 
μειώνονταν σταθερά, ενώ ταυτόχρονα έχει 
πιο σοβαρές επιπτώσεις στις πλέον 
αδύναμες περιφέρειες της Ένωσης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπειρικά 
στοιχεία δείχνουν πως η οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση 
έχει αναστείλει, ή ακόμα και αντιστρέψει, 
τη διαδικασία σύγκλισης, επιτείνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις ανισότητες μεταξύ 
περιφερειών και θέτοντας τέλος σε μια 
μακρά περίοδο κατά την οποία οι 
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών ως 
προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και η 
ανεργία στην ΕΕ μειώνονταν σταθερά, ενώ 
ταυτόχρονα έχει πιο σοβαρές επιπτώσεις 
στις πλέον αδύναμες περιφέρειες της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι, τόσο 
σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ, έχουν γίνει πιο δυσεύρετοι και 
υφίστανται όλο και μεγαλύτερη πίεση, ενώ 
η κρίση και η επακόλουθη ύφεση, καθώς 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι, τόσο 
σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ, έχουν γίνει πιο δυσεύρετοι και 
υφίστανται όλο και μεγαλύτερη πίεση, ενώ 
η κρίση και η επακόλουθη ύφεση, καθώς 
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και η κυρίαρχη κρίση χρέους σε αρκετά 
κράτη μέλη, έχουν ωθήσει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν σημαντικές και βαθιές
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
συμβάλουν στην αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας των τιμών και στη 
δημοσιονομική βιωσιμότητα, οδηγώντας 
σε περικοπές κυρίως ευνοϊκών για την 
ανάπτυξη δαπανών·

και η κυρίαρχη κρίση χρέους σε αρκετά 
κράτη μέλη, έχουν ωθήσει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν επιτέλους τις 
απαιτούμενες σημαντικές διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην 
αποκατάσταση της οικονομικής 
ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, οδηγώντας σε περικοπές στη 
συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 3
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
πλήττει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες 
και πόλεις, αυξάνοντας επομένως τη 
σημασία της χρηματοδότησης της 
πολιτικής συνοχής τόσο για τις 
περιφέρειες μετάβασης όσο και για τις 
πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τώρα η 
πολιτική συνοχής ήταν επικεντρωμένη 
στην απορρόφηση και όχι στον 
προσδιορισμό και την παρακολούθηση –

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τώρα η 
πολιτική συνοχής ήταν επικεντρωμένη 
στην απορρόφηση και όχι στον 
προσδιορισμό και την παρακολούθηση –
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ούτε στην αξιολόγηση της επίτευξης – των 
στόχων, ενώ τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν 
επιτυγχάνουν πλήρως τον στόχο της 
βελτίωσης του προσδιορισμού 
διαφοροποιημένων στόχων σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες των περιφερειών·

ούτε στην αξιολόγηση της επίτευξης – των 
στόχων, ενώ τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν 
επιτυγχάνουν πλήρως τον στόχο της 
βελτίωσης του προσδιορισμού 
διαφοροποιημένων στόχων σύμφωνα με τα 
τοπικά και διαπεριφερειακά
χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες των περιφερειών·

Or. ro

Τροπολογία 5
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη 
βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης 
της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην ανάγκη να 
συγκεντρωθούν επενδύσεις στους λίγους 
εκείνους τομείς που θεωρούνται οι πλέον 
σημαντικοί, όπως η απασχόληση (ιδίως η 
απασχόληση των νέων), η κατάρτιση και η 
εκπαίδευση, οι ΜΜΕ, η καινοτομία, η 
ενέργεια, το περιβάλλον και η αστική 
ανάπτυξη και οι πόλεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη 
βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης 
της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην ανάγκη να 
συγκεντρωθούν επενδύσεις στους λίγους 
εκείνους τομείς που θεωρούνται οι πλέον 
σημαντικοί, όπως η απασχόληση (ιδίως η 
απασχόληση των νέων) και η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η 
κατάρτιση και η εκπαίδευση, οι ΜΜΕ, η 
έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
καινοτομία, η ΤΠΕ, οι βιώσιμες 
μεταφορές και η άρση των σημείων 
συμφόρησης, η ενέργεια, το περιβάλλον, η 
προώθηση των θεσμικών ικανοτήτων 
των δημόσιων αρχών και της αποδοτικής 
δημόσιας διοίκησης, η αστική ανάπτυξη 
και οι πόλεις·

Or. en

Τροπολογία 6
Jens Nilsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη 
βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης 
της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην ανάγκη να 
συγκεντρωθούν επενδύσεις στους λίγους 
εκείνους τομείς που θεωρούνται οι πλέον 
σημαντικοί, όπως η απασχόληση (ιδίως η 
απασχόληση των νέων), η κατάρτιση και η 
εκπαίδευση, οι ΜΜΕ, η καινοτομία, η 
ενέργεια, το περιβάλλον και η αστική 
ανάπτυξη και οι πόλεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη 
βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης 
της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην ανάγκη να 
συγκεντρωθούν επενδύσεις στους λίγους 
εκείνους τομείς που θεωρούνται οι πλέον 
αποτελεσματικοί, όπως η απασχόληση 
(ιδίως η απασχόληση των νέων), η 
κατάρτιση και η εκπαίδευση, οι ΜΜΕ, η 
καινοτομία, η ενέργεια, το περιβάλλον, οι 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών και η αστική ανάπτυξη και 
οι πόλεις·

Or. en

Τροπολογία 7
Riikka Pakarinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη 
βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης 
της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην ανάγκη να 
συγκεντρωθούν επενδύσεις στους λίγους 
εκείνους τομείς που θεωρούνται οι πλέον 
σημαντικοί, όπως η απασχόληση (ιδίως η 
απασχόληση των νέων), η κατάρτιση και η 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη 
βασική πηγή δημόσιας χρηματοδότησης
της ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην ανάγκη να 
συγκεντρωθούν επενδύσεις στους λίγους 
εκείνους τομείς που θεωρούνται οι πλέον 
σημαντικοί, όπως η δημιουργία θέσεων 
εργασίας, η απασχόληση (ιδίως η 
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εκπαίδευση, οι ΜΜΕ, η καινοτομία, η 
ενέργεια, το περιβάλλον και η αστική 
ανάπτυξη και οι πόλεις·

απασχόληση των νέων), η κατάρτιση και η 
εκπαίδευση, οι ΜΜΕ, η καινοτομία, η 
ενέργεια, το περιβάλλον και η αστική 
ανάπτυξη και οι πόλεις·

Or. fi

Τροπολογία 8
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για επίτευξη περισσότερων 
αποτελεσμάτων με λιγότερους πόρους 
αποτελεί κίνητρο για την ένταξη της 
έξυπνης εξειδίκευσης στο νέο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής, ώστε οι περιφέρειες 
να υιοθετήσουν μια στρατηγική και 
λιγότερο κατακερματισμένη προσέγγιση 
ως προς την οικονομική ανάπτυξη μέσω 
της στοχευμένης στήριξης της έρευνας 
και της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την προγραμματική περίοδο 2007-
2013 δεν λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον 
κύκλο αξιολόγησης, όπως, μεταξύ άλλων, 
την αποδοτικότητα, την 
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αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 10
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
απορρόφησης κονδυλίων είναι περίπου 
50% εντός των κρατών μελών και 
περίπου 30% κατά το τελευταίο έτος της 
περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 11
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη 
χρηματοδότησή τους από τον τραπεζικό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 12
Riikka Pakarinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι υπάρχουν πλέον αρκετές 
ενδείξεις ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής 
εξυγίανσης δεν επαρκούν από μόνες τους 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την 
προώθηση των επενδύσεων που οδηγούν 
σε ποιοτικές, βιώσιμες θέσεις 
απασχόλησης, οι οποίες απαιτούν επίσης 
μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και 
την ενθάρρυνση της –εύθραυστης και 
δειλής ακόμα– προόδου προς την 
ανάκαμψη·

1. θεωρεί ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής 
εξυγίανσης δεν επαρκούν από μόνες τους 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την 
προώθηση των επενδύσεων που οδηγούν 
σε ποιοτικές, βιώσιμες θέσεις 
απασχόλησης, οι οποίες απαιτούν επίσης 
μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και 
την ενθάρρυνση της –εύθραυστης και 
δειλής ακόμα– προόδου προς την 
ανάκαμψη·

Or. fi

Τροπολογία 13
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη επαρκών δημόσιων οικονομικών 
πόρων, ιδίως σε υποεθνικό επίπεδο, για την 
επαρκή υλοποίηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», εξαιτίας του αντίκτυπου 
που έχει η οικονομική κρίση και λόγω του 
γεγονότος ότι ένας σημαντικός αριθμός 
λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και 
περιφερειών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τη χρηματοδότηση της πολιτικής 
συνοχής·

2. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη επαρκών δημόσιων οικονομικών 
πόρων, ιδίως σε υποεθνικό επίπεδο, για την 
επαρκή υλοποίηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», εξαιτίας του αντίκτυπου 
που έχει η οικονομική κρίση και λόγω του 
γεγονότος ότι ένας σημαντικός αριθμός 
λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και 
περιφερειών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από τη χρηματοδότηση της πολιτικής 
συνοχής· πριν από τη λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης σχετικά με τη δυνητική 
επιβολή μακροοικονομικών κυρώσεων, 
θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η 
τεράστια εξάρτηση της ανάπτυξης
ορισμένων κρατών μελών από τη 
χρηματοδότηση της συνοχής.

Or. en
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Τροπολογία 14
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι, αν και είναι 
σημαντική η ευθυγράμμιση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι 
σημαντικό να διατηρηθούν οι στόχοι της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, οι οποίοι διέτρεξαν σοβαρό 
κίνδυνο λόγω της κρίσης· ζητεί την 
ανάληψη αποφασιστικής δράσης για να 
διατηρηθεί η συνοχή και για να δοθεί 
έμφαση στις επενδύσεις σε έργα υποδομής 
σε βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια·

4. είναι της άποψης ότι πολλές λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες εξακολουθούν 
να χρειάζονται επενδύσεις σε έργα 
υποδομής σε βασικούς τομείς όπως οι 
μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και η 
βιώσιμη ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 15
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι, αν και είναι 
σημαντική η ευθυγράμμιση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι 
σημαντικό να διατηρηθούν οι στόχοι της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, οι οποίοι διέτρεξαν σοβαρό 
κίνδυνο λόγω της κρίσης· ζητεί την 
ανάληψη αποφασιστικής δράσης για να 
διατηρηθεί η συνοχή και για να δοθεί 
έμφαση στις επενδύσεις σε έργα υποδομής 
σε βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια·

4. είναι της άποψης ότι, αν και είναι 
σημαντική η ευθυγράμμιση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι 
σημαντικό να διατηρηθούν οι στόχοι της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, οι οποίοι διέτρεξαν σοβαρό 
κίνδυνο λόγω της κρίσης· ζητεί την 
ανάληψη αποφασιστικής δράσης για να 
διατηρηθεί η συνοχή και για να δοθεί 
έμφαση στις επενδύσεις σε τομείς με 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και νέων καινοτομιών σε 
μακροπρόθεσμη βάση και με στόχο τη 
μείωση του κόστους και της χρήσης 
ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 16
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι, αν και είναι 
σημαντική η ευθυγράμμιση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι 
σημαντικό να διατηρηθούν οι στόχοι της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, οι οποίοι διέτρεξαν σοβαρό 
κίνδυνο λόγω της κρίσης· ζητεί την 
ανάληψη αποφασιστικής δράσης για να 
διατηρηθεί η συνοχή και για να δοθεί 
έμφαση στις επενδύσεις σε έργα υποδομής 
σε βασικούς τομείς όπως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια·

4. είναι της άποψης ότι, αν και είναι 
σημαντική η ευθυγράμμιση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι 
σημαντικό να διατηρηθούν οι στόχοι της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, οι οποίοι διέτρεξαν σοβαρό 
κίνδυνο λόγω της κρίσης· η πολιτική
συνοχής δεν είναι μόνο ένα μέσο για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· ζητεί την ανάληψη 
αποφασιστικής δράσης για να διατηρηθεί η 
συνοχή και για να δοθεί έμφαση στις 
επενδύσεις σε έργα υποδομής σε βασικούς 
τομείς όπως οι μεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 17
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του 
συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
διασφαλίζοντας πραγματικό συντονισμό 

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του 
συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
διασφαλίζοντας πραγματικό συντονισμό 
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και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, 
των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης 
και, αφετέρου, του συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στα 
εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίνοντας 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα, εφόσον είναι 
σκόπιμο και αναγκαίο, να 
αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα 
πολιτικής «από την κορυφή προς τη 
βάση»·

και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, 
των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης 
και, αφετέρου, του συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στα 
εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει 
τη σημασία να διασφαλιστεί η ενεργός 
δέσμευση των δήμων και των 
περιφερειών για τη θέσπιση εθνικών 
στρατηγικών, καθώς γνωρίζουν εκ του 
σύνεγγυς τα προβλήματα και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν·

Or. en

Τροπολογία 18
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του 
συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
διασφαλίζοντας πραγματικό συντονισμό 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, 
των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης 
και, αφετέρου, του συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στα 
εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίνοντας 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα, εφόσον είναι 
σκόπιμο και αναγκαίο, να 
αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα 
πολιτικής «από την κορυφή προς τη 
βάση»·

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του 
συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
διασφαλίζοντας πραγματικό συντονισμό 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, 
των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης 
και, αφετέρου, του συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στα 
εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
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Τροπολογία 19
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του 
συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
διασφαλίζοντας πραγματικό συντονισμό 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, 
των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης 
και, αφετέρου, του συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στα 
εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίνοντας 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα, εφόσον είναι 
σκόπιμο και αναγκαίο, να αντιμετωπιστούν 
ορισμένα ζητήματα πολιτικής «από την 
κορυφή προς τη βάση»·

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του 
συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
διασφαλίζοντας πραγματικό συντονισμό 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, 
των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης 
και, αφετέρου, του συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στα 
εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίνοντας 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα, εφόσον είναι 
σκόπιμο και αναγκαίο, να αντιμετωπιστούν 
ορισμένα ζητήματα πολιτικής «από την 
κορυφή προς τη βάση»· επισημαίνει ότι η 
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης δεν θα 
πρέπει να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη 
αύξηση του διοικητικού φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 20
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του 
συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
διασφαλίζοντας πραγματικό συντονισμό 
και συμπληρωματικότητα μεταξύ, αφενός, 
των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης 
και, αφετέρου, του συντονισμού των 
προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί στα 
εν λόγω επίπεδα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίνοντας 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα, εφόσον είναι 
σκόπιμο και αναγκαίο, να αντιμετωπιστούν 
ορισμένα ζητήματα πολιτικής «από την 
κορυφή προς τη βάση»·

5. πιστεύει ότι –παρά τις ενδείξεις ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης– πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
ενίσχυση της εδαφικής διάστασης του 
συστήματος διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
διασφαλίζοντας πραγματικό διάλογο,
συντονισμό και συμπληρωματικότητα 
μεταξύ, αφενός, των διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης και, αφετέρου, του 
συντονισμού των προτεραιοτήτων που 
έχουν καθοριστεί στα εν λόγω επίπεδα με 
τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που 
εντοπίζονται σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, δίνοντας ταυτόχρονα τη 
δυνατότητα, εφόσον είναι σκόπιμο και 
αναγκαίο, να αντιμετωπιστούν ορισμένα 
ζητήματα πολιτικής «από την κορυφή προς 
τη βάση»·

Or. en

Τροπολογία 21
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής είναι 
κατάλληλη για να προσδώσει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» την 
απαραίτητη εδαφική διάσταση που 
απαιτείται για να αντιμετωπίσει τόσο τις 
πολύ σχετικές αποκλίσεις της ανάπτυξης 
μέσα στην Ένωση και εντός των κρατών 
μελών, όσο και το γεγονός ότι οι διαφορές 
ως προς τις θεσμικές ικανότητες 
συνεπάγονται ότι οι διάφορες περιφέρειες 
δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον 
ίδιο τρόπο τους δεδομένους στόχους ως 

6. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής είναι 
κατάλληλη για να προσδώσει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» την 
απαραίτητη εδαφική διάσταση που 
απαιτείται για να αντιμετωπίσει τόσο τις 
πολύ σχετικές αποκλίσεις της ανάπτυξης 
μέσα στην Ένωση και εντός των κρατών 
μελών, διασφαλίζοντας ότι το δυναμικό 
ανάπτυξης αξιοποιείται επίσης στις 
εξόχως απόκεντρες και τις πιο 
αραιοκατοικημένες περιοχές, όσο και το 
γεγονός ότι οι διαφορές ως προς τις 
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αναφορές· θεσμικές ικανότητες συνεπάγονται ότι οι 
διάφορες περιφέρειες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο τους 
δεδομένους στόχους ως αναφορές·

Or. en

Τροπολογία 22
Riikka Pakarinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής είναι 
κατάλληλη για να προσδώσει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» την 
απαραίτητη εδαφική διάσταση που 
απαιτείται για να αντιμετωπίσει τόσο τις 
πολύ σχετικές αποκλίσεις της ανάπτυξης 
μέσα στην Ένωση και εντός των κρατών 
μελών, όσο και το γεγονός ότι οι διαφορές 
ως προς τις θεσμικές ικανότητες 
συνεπάγονται ότι οι διάφορες περιφέρειες 
δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον 
ίδιο τρόπο τους δεδομένους στόχους ως 
αναφορές·

6. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής είναι 
κατάλληλη για να προσδώσει στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» την 
απαραίτητη εδαφική διάσταση που 
απαιτείται για να επιχειρήσει να
αντιμετωπίσει τόσο τις πολύ σχετικές 
αποκλίσεις της ανάπτυξης μέσα στην 
Ένωση και εντός των κρατών μελών, όσο 
και το γεγονός ότι οι διαφορές ως προς τις 
θεσμικές ικανότητες συνεπάγονται ότι οι 
διάφορες περιφέρειες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο τους 
δεδομένους στόχους ως αναφορές·

Or. fi

Τροπολογία 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει ιδιαιτέρως την ανησυχία του 
επειδή, εξαιτίας της κρίσης, έχει αυξηθεί 
σημαντικά ο πληθυσμός που απειλείται με 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, 
ιδιαιτέρως στις περιφέρειες της σύγκλισης 
και στις πόλεις, και θεωρεί επείγουσα την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων –τα 

7. εκφράζει ιδιαιτέρως την ανησυχία του 
επειδή, εξαιτίας της κρίσης, έχει αυξηθεί 
σημαντικά το ποσοστό του πληθυσμού
που απειλείται με φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό, ιδιαιτέρως στις περιφέρειες 
της σύγκλισης και στις πόλεις, και θεωρεί 
επείγουσα την αντιμετώπιση αυτών των 
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οποία υπονομεύουν σοβαρά τη συνοχή 
μεταξύ των περιφερειών και ενδέχεται 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να 
θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα 
της Ένωσης– δίνοντας έμφαση σε 
πολιτικές που διασφαλίζουν βιώσιμη, 
ποιοτική απασχόληση και κοινωνική 
ένταξη·

ζητημάτων –τα οποία υπονομεύουν 
σοβαρά τη συνοχή μεταξύ των 
περιφερειών και ενδέχεται μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα να θέσουν σε κίνδυνο 
την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης–
δίνοντας έμφαση σε πολιτικές που 
διασφαλίζουν την πρόσβαση σε βιώσιμη, 
ποιοτική απασχόληση και κοινωνική 
ένταξη, μειώνοντας τον κατακερματισμό 
και διευκολύνοντας τη μετάβαση από μια 
θέση εργασίας σε μια άλλη, εστιάζοντας 
σε προγράμματα επαγγελματικής
επιμόρφωσης για τους μακροχρόνια 
άνεργους και αντλώντας συμπεράσματα 
από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα 
άτομα που βρίσκονται στο τέλος της 
σταδιοδρομίας τους·

Or. ro

Τροπολογία 24
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει ιδιαιτέρως την ανησυχία του 
επειδή, εξαιτίας της κρίσης, έχει αυξηθεί 
σημαντικά ο πληθυσμός που απειλείται με 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, 
ιδιαιτέρως στις περιφέρειες της σύγκλισης 
και στις πόλεις, και θεωρεί επείγουσα την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων –τα 
οποία υπονομεύουν σοβαρά τη συνοχή 
μεταξύ των περιφερειών και ενδέχεται 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να 
θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα 
της Ένωσης– δίνοντας έμφαση σε 
πολιτικές που διασφαλίζουν βιώσιμη, 
ποιοτική απασχόληση και κοινωνική 
ένταξη·

7. εκφράζει ιδιαιτέρως την ανησυχία του 
επειδή, εξαιτίας της κρίσης, έχει αυξηθεί 
σημαντικά ο πληθυσμός που απειλείται με 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, 
ιδιαιτέρως στις περιφέρειες της σύγκλισης 
και στις πόλεις, και θεωρεί επείγουσα την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων –τα 
οποία υπονομεύουν σοβαρά τη συνοχή 
μεταξύ των περιφερειών και ενδέχεται 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να 
θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα 
της Ένωσης– δίνοντας έμφαση σε 
πολιτικές που διασφαλίζουν βιώσιμη, 
ποιοτική απασχόληση και κοινωνική 
ένταξη· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
απασχόληση και την ένταξη των νέων, 
ενώ υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο που 
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διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στη διασφάλιση 
και τη βελτίωση της απασχόλησης καλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 25
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει στον ρόλο του ΕΚΤ στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών 
όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, και 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς το εν λόγω 
ταμείο, παράλληλα με το ΕΤΠΑ, 
συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση 
ορισμένων από τις τρέχουσες σημαντικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, ενισχύοντας 
δηλαδή την απασχόληση των νέων και την 
αγορά εργασίας, προωθώντας τη βιώσιμη 
οικονομία και ανάπτυξη, μειώνοντας τον 
αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο και καταπολεμώντας 
τη φτώχεια, τις διακρίσεις και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

8. επιμένει στον ρόλο του ΕΚΤ στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών 
όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, 
καθώς το εν λόγω ταμείο, παράλληλα με το 
ΕΤΠΑ, θα πρέπει να συμβάλλει στην 
υλοποίηση ορισμένων από τις τρέχουσες 
σημαντικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
ενισχύοντας δηλαδή την απασχόληση των 
νέων και την αγορά εργασίας, προωθώντας 
τη βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη, 
μειώνοντας τον αριθμό των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και 
καταπολεμώντας τη φτώχεια, τις 
διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό· 
ως εκ τούτου, επιμένει στην ενδυνάμωση 
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και ειδικότερα της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των δράσεων του 
ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 26
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει στον ρόλο του ΕΚΤ στη μείωση 8. επιμένει στον ρόλο του ΕΚΤ στη μείωση 



PE524.733v01-00 18/26 AM\1012023EL.doc

EL

των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών 
όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, και 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς το εν λόγω ταμείο, 
παράλληλα με το ΕΤΠΑ, συμβάλλει 
σημαντικά στην υλοποίηση ορισμένων από 
τις τρέχουσες σημαντικές προτεραιότητες 
της Ένωσης, ενισχύοντας δηλαδή την 
απασχόληση των νέων και την αγορά 
εργασίας, προωθώντας τη βιώσιμη 
οικονομία και ανάπτυξη, μειώνοντας τον 
αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο και καταπολεμώντας 
τη φτώχεια, τις διακρίσεις και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών 
όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, και 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς το εν λόγω ταμείο, 
παράλληλα με το ΕΤΠΑ, συμβάλλει 
σημαντικά στην υλοποίηση ορισμένων από 
τις τρέχουσες σημαντικές προτεραιότητες 
της Ένωσης, ενισχύοντας δηλαδή την 
απασχόληση των νέων και την αγορά 
εργασίας, προωθώντας τη βιώσιμη 
οικονομία και ανάπτυξη, μειώνοντας τον 
αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο και καταπολεμώντας 
τη φτώχεια, τις διακρίσεις και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό· προσθέτει ότι το 
ΕΚΤ μπορεί να συμβάλει με τον καλύτερο 
τρόπο στην αύξηση της απασχόλησης, 
όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το 
ΕΤΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 27
Riikka Pakarinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει στον ρόλο του ΕΚΤ στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών 
όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, και 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς το εν λόγω ταμείο, 
παράλληλα με το ΕΤΠΑ, συμβάλλει 
σημαντικά στην υλοποίηση ορισμένων 
από τις τρέχουσες σημαντικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, ενισχύοντας 
δηλαδή την απασχόληση των νέων και την 
αγορά εργασίας, προωθώντας τη βιώσιμη 
οικονομία και ανάπτυξη, μειώνοντας τον 
αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο και καταπολεμώντας 

8. επιμένει στον ρόλο του ΕΚΤ στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών 
όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, και 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς το εν λόγω ταμείο, 
παράλληλα με το ΕΤΠΑ, αποσκοπεί να
συμβάλει στην υλοποίηση ορισμένων από 
τις τρέχουσες σημαντικές προτεραιότητες 
της Ένωσης, ενισχύοντας δηλαδή την 
απασχόληση των νέων και την αγορά 
εργασίας, προωθώντας τη βιώσιμη 
οικονομία και ανάπτυξη, μειώνοντας τον 
αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο και καταπολεμώντας 
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τη φτώχεια, τις διακρίσεις και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

τη φτώχεια, τις διακρίσεις και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. fi

Τροπολογία 28
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. πιστεύει ότι όλες οι περιφέρειες 
έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση 
της δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης και 
της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των 
πόρων, ενώ τονίζει, εν προκειμένω, τις 
δυνατότητες δημιουργίας θέσεων 
εργασίας σε επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και την ανάγκη για 
περαιτέρω επενδύσεις στην έρευνα και 
την ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 29
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, ενώ υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι η υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής έχει επιταχυνθεί και ότι 
τα προγράμματα που προκύπτουν έχουν 
συμβάλει σημαντικά σε πολλούς τομείς 
στους οποίους οι επενδύσεις είναι 
απαραίτητες για τον οικονομικό 
εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα 
(όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η στήριξη 
των ΜΜΕ, η επανεκβιομηχάνιση, η 
κοινωνική ένταξη, και η εκπαίδευση και 
κατάρτιση), ορισμένα κράτη μέλη 

9. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, ενώ υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι η υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής έχει επιταχυνθεί και ότι 
τα προγράμματα που προκύπτουν έχουν 
συμβάλει σημαντικά σε πολλούς τομείς 
στους οποίους οι επενδύσεις είναι 
απαραίτητες για τον οικονομικό 
εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα 
(όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η στήριξη 
των ΜΜΕ, η επανεκβιομηχάνιση, η 
κοινωνική ένταξη, και η εκπαίδευση και 
κατάρτιση), ορισμένα κράτη μέλη 
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κινδυνεύουν να μην υλοποιήσουν τα 
προγράμματά τους μέχρι το τέλος της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού·

κινδυνεύουν να μην υλοποιήσουν τα 
προγράμματά τους πριν από το τέλος της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 30
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναζητήσουν συνέργειες μεταξύ της 
χρηματοδότησης που προέρχεται από την 
πολιτική συνοχής και άλλων πηγών 
ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως της 
χρηματοδότησης για τα προγράμματα 
ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε, ΔΣΕ και για άλλα 
προγράμματα), καθώς και χρηματοδότηση 
που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν 
και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε 
διαθέσιμα κονδύλια προκειμένου να 
παρακινήσουν τις ΜΜΕ, τους κατά τόπους 
δήμους και άλλους ενδιαφερόμενους 
δικαιούχους να τα αξιοποιήσουν·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναζητήσουν συνέργειες μεταξύ της 
χρηματοδότησης που προέρχεται από την 
πολιτική συνοχής και άλλων πηγών 
ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως της 
χρηματοδότησης για τα προγράμματα 
ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε, ΔΣΕ, Ορίζων 2020,
COSME και για άλλα προγράμματα), 
καθώς και χρηματοδότηση που παρέχεται 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης· προτρέπει τα κράτη μέλη, 
αφενός, να επισπεύσουν την εκτέλεση των 
κονδυλίων και, αφετέρου, να 
απλοποιήσουν και να βελτιώσουν την 
πρόσβαση σε διαθέσιμα κονδύλια 
προκειμένου να παρακινήσουν τις ΜΜΕ, 
τους κατά τόπους δήμους και άλλους 
ενδιαφερόμενους δικαιούχους να τα 
αξιοποιήσουν·

Or. en

Τροπολογία 31
Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
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αναζητήσουν συνέργειες μεταξύ της 
χρηματοδότησης που προέρχεται από την 
πολιτική συνοχής και άλλων πηγών 
ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως της 
χρηματοδότησης για τα προγράμματα 
ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε, ΔΣΕ και για άλλα 
προγράμματα), καθώς και χρηματοδότηση 
που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν 
και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε 
διαθέσιμα κονδύλια προκειμένου να 
παρακινήσουν τις ΜΜΕ, τους κατά τόπους 
δήμους και άλλους ενδιαφερόμενους 
δικαιούχους να τα αξιοποιήσουν·

αναζητήσουν συνέργειες μεταξύ της 
χρηματοδότησης που προέρχεται από την 
πολιτική συνοχής και άλλων πηγών 
ενωσιακής χρηματοδότησης (όπως της 
χρηματοδότησης για τα προγράμματα 
ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε, ΔΣΕ και για άλλα 
προγράμματα), καθώς και χρηματοδότηση 
που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν 
και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε 
διαθέσιμα κονδύλια προκειμένου να 
παρακινήσουν τις ΜΜΕ, την κοινωνική 
οικονομία, τους κατά τόπους δήμους και 
άλλους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να 
τα αξιοποιήσουν·

Or. en

Τροπολογία 32
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ανησυχία ότι, αν και είναι 
σαφές πως η αξιολόγηση διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πολιτική συζήτηση 
και τη μάθηση, η έλλειψη στοιχείων –και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, η αδυναμία 
συγκέντρωσής τους– καθιστά αδύνατη τη 
σωστή παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο όσον αφορά την επίτευξη 
καθορισμένων στόχων, και θεωρεί 
προτεραιότητα τη διεύρυνση και την 
ενημέρωση των περιφερειακών 
στατιστικών καθώς και τη βελτίωση της 
ποιότητας των στοιχείων·

11. εκφράζει την ανησυχία ότι, αν και η 
παροχή στοιχείων και πληροφοριών 
παρακολούθησης σχετικά με την 
εφαρμογή βελτιώνει την ποιότητα των 
ορισθέντων στόχων, οι ποιοτικές 
αποκλίσεις που παρατηρούνται σε πολλές 
περιπτώσεις υποβολής εκθέσεων προόδου 
καθιστούν δυσχερή τη δημιουργία μιας 
πλήρους εικόνας της προόδου που 
σημειώνεται σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων·

Or. en
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Τροπολογία 33
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ανησυχία ότι, αν και 
είναι σαφές πως η αξιολόγηση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
πολιτική συζήτηση και τη μάθηση, η 
έλλειψη στοιχείων –και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αδυναμία συγκέντρωσής 
τους– καθιστά αδύνατη τη σωστή 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο όσον αφορά την επίτευξη 
καθορισμένων στόχων, και θεωρεί 
προτεραιότητα τη διεύρυνση και την 
ενημέρωση των περιφερειακών 
στατιστικών καθώς και τη βελτίωση της 
ποιότητας των στοιχείων·

11. αντιλαμβάνεται ότι η αξιολόγηση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
πολιτική συζήτηση και τη μάθηση και, ως 
εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η σωστή 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι 
αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
είναι ήδη υπερβολικά επιβαρυμένες από 
τη δική τους ατζέντα και η 
παρακολούθηση αυτή δεν θα πρέπει να 
τις επιβαρύνει περαιτέρω·

Or. en

Τροπολογία 34
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα 
του προγραμματισμού και της υλοποίησης, 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης που 
διατίθενται στο πλαίσιο του επόμενου 
νομοθετικού πλαισίου·

13. προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια 
της υποβολής εκθέσεων και η ποιότητα 
του προγραμματισμού και της υλοποίησής 
του, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης που 
διατίθενται στο πλαίσιο του επόμενου 
νομοθετικού πλαισίου (εντονότερος 
προσανατολισμός στα αποτελέσματα, 
χρήση κοινών δεικτών υλοποιήσεων, 
επιλογή των ειδικών για κάθε πρόγραμμα 
δεικτών αποτελεσμάτων και σαφές 
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πλαίσιο επιδόσεων)·

Or. en

Τροπολογία 35
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή, η οποία 
δρομολογεί επί του παρόντος την εκ των 
υστέρων αξιολόγηση της 
προγραμματικής περιόδου 2007-2013, και 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η 
αξιολόγηση θα βασίζεται σε αξιόπιστα 
δεδομένα, θα εξετάζει την 
αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα 
και τις επιπτώσεις των δράσεων και ότι 
θα ολοκληρωθεί έως την προθεσμία του 
2015 προκειμένου να εξαχθούν σαφή 
συμπεράσματα για την πραγματοποίηση 
της ενδιάμεσης αξιολόγησης της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Or. en

Τροπολογία 36
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. προτρέπει την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την 
αύξηση της διαφάνειας και της 
προβλεψιμότητας των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων έργων, καθώς και 
τη μείωση του χρονικού διαστήματος που 
μεσολαβεί μεταξύ των προσκλήσεων και 
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της ανάθεσης των συμβάσεων, ιδίως για 
τις ΜΜΕ, οι οποίες ανταγωνίζονται σε 
ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 37
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
πολιτικές για την ενθάρρυνση των 
τραπεζών να συγχρηματοδοτούν έργα της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 38
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. προτρέπει την Επιτροπή να ελέγξει 
κατά πόσον οι διαχειριστικές αρχές 
εφαρμόζουν την οδηγία για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών και να 
επιληφθεί του ζητήματος των παράλογων 
καθυστερήσεων πληρωμών από τις εν 
λόγω αρχές.

Or. en

Τροπολογία 39
Vilja Savisaar-Toomast
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ε. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τον 
αντίκτυπο του ΕΚΤ στην ανεργία και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των 
δραστηριοτήτων του.

Or. en

Τροπολογία 40
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13στ. καλεί την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
αυξήσει τους ελέγχους επιδόσεων που 
διενεργεί στα διαρθρωτικά ταμεία και το 
ταμείο συνοχής και ιδίως στο ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 41
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ζ. προτρέπει την Επιτροπή να αναλύσει 
εις βάθος τα αίτια του χαμηλού ποσοστού 
απορρόφησης.

Or. en
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Τροπολογία 42
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13η. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης προκειμένου να 
επισπευτεί η εκτέλεση των κονδυλίων.

Or. en


