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Τροπολογία 1
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι εργασίες για το ΠΔΠ δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμιχθούν 
με τις εργασίες για τους κανονισμούς που 
καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης και τους κανόνες εφαρμογής 
κάθε ταμείου και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
σεβασθούν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις 
σχετικά με τη νομική βάση για την 
πολιτική συνοχής· εκφράζει τη βαθιά του 
λύπη για το γεγονός ότι οι 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020 
δεν τήρησαν αυτή την αρχή, κάτι που είχε 
ως αποτέλεσμα οι εργασίες για το ΠΔΠ να 
έχουν σημαντική επιρροή στις νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τους 
κανονισμούς για την πολιτική συνοχής 
όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και 
το χρονικό πλαίσιο·

2. θεωρεί ότι οι εργασίες για το ΠΔΠ δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμιχθούν 
με τις εργασίες για τους κανονισμούς που 
καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της 
στήριξης και τους κανόνες εφαρμογής 
κάθε ταμείου και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
σεβασθούν τον ρόλο και τα προνόμια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομική 
βάση για την πολιτική συνοχής· εκφράζει 
τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020 
δεν τήρησαν αυτή την αρχή, κάτι που είχε 
ως αποτέλεσμα οι εργασίες για το ΠΔΠ να 
έχουν σημαντική επιρροή στους 
κανονισμούς για την πολιτική συνοχής 
όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και 
το χρονικό πλαίσιο· εκφράζει, ως εκ 
τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι 
περιλήφθηκαν στην πολιτική συμφωνία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι 
μακροοικονομικές προϋποθέσεις και το 
αποθεματικό επίδοσης, τα οποία, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας συναπόφασης·
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Τροπολογία 2
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η συζήτηση σχετικά με τους 
πόρους για την πολιτική συνοχής πρέπει να 
βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών και να 
λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της πολιτικής στην 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο· 
υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι 
μία επενδυτική πολιτική υπέρ της 
ανάπτυξης και επομένως θα αποκτήσει 
σημασία ως ενωσιακό μέσο για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, την τόνωση των 
δημοσίων επενδύσεων και τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων·

3. τονίζει ότι η συζήτηση σχετικά με τους 
πόρους για την πολιτική συνοχής πρέπει να 
βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών όσον 
αφορά την περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη και να λαμβάνει υπόψη την 
αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής 
στην προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο· υπενθυμίζει ότι η πολιτική 
συνοχής είναι μία επενδυτική πολιτική 
υπέρ της ανάπτυξης και επομένως θα 
αποκτήσει σημασία ως ενωσιακό μέσο για 
την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
τόνωση των δημοσίων επενδύσεων και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης·
τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η μείωση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ θα αυξήσει 
αναπόφευκτα τις ανισορροπίες και θα 
θέσει εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη, 
ενώ θα υπονομεύσει την αρχή της 
αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η συζήτηση σχετικά με τους 
πόρους για την πολιτική συνοχής πρέπει να 
βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών και να 
λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της πολιτικής στην 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο· 
υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι 
μία επενδυτική πολιτική υπέρ της 
ανάπτυξης και επομένως θα αποκτήσει 
σημασία ως ενωσιακό μέσο για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία 

3. τονίζει ότι η συζήτηση σχετικά με τους 
πόρους για την πολιτική συνοχής πρέπει να 
βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών και να 
λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της πολιτικής στην 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο·
υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι 
μία επενδυτική πολιτική υπέρ της 
ανάπτυξης και επομένως θα αποκτήσει 
σημασία ως ενωσιακό μέσο για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία 
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θέσεων απασχόλησης, την τόνωση των 
δημοσίων επενδύσεων και τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων·

θέσεων απασχόλησης, την τόνωση των 
δημοσίων επενδύσεων, την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της κλιματικής 
αλλαγής και της εξάρτησης από την 
ενέργεια, καθώς και και τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Or. ro

Τροπολογία 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η συζήτηση σχετικά με τους 
πόρους για την πολιτική συνοχής πρέπει να 
βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών και να 
λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της πολιτικής στην 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο· 
υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι 
μία επενδυτική πολιτική υπέρ της 
ανάπτυξης και επομένως θα αποκτήσει 
σημασία ως ενωσιακό μέσο για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, την τόνωση των 
δημοσίων επενδύσεων και τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων·

3. τονίζει ότι η συζήτηση σχετικά με τους 
πόρους για την πολιτική συνοχής πρέπει να 
βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών και να 
λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της πολιτικής στην 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο· 
υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι 
μια επενδυτική πολιτική υπέρ της 
ανάπτυξης που καταπολεμά την κρίση και 
επομένως θα αποκτήσει σημασία ως 
ενωσιακό μέσο για την ενίσχυση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, την τόνωση των 
δημοσίων επενδύσεων, τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχιας, 
την τόνωση της ενεργειακής μετάβασης 
και την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 5
Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. αντιτίθεται στο προηγούμενο που 
δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πιστώσεις 
των διαρθρωτικών ταμείων που 
προβλέπονται για τη νέα εξόχως 
απόκεντρη περιοχή της Mayotte βάσει 
του ΠΔΠ 2014-2012· τονίζει ότι δεν έχει 
ποτέ χορηγηθεί σε καμία περιοχή 
χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή ποσά
χωρίς να υφίστανται κάποια νομική βάση 
ή οποιαδήποτε εφαρμοστέα κριτήρια· 
σημειώνει ότι αυτό το προηγούμενο 
υπονομεύει την τήρηση της αρχής της 
ισότητας μεταξύ των περιοχών και της 
κατάταξης των περιοχών σε κατηγορίες 
που καθορίζονται με τους κοινούς 
κανόνες των ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 6
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το 
γεγονός ότι το ποσό των ανεξόφλητων 
λογαριασμών στο τέλος του έτους 
αυξάνεται σταθερά και θεωρεί ότι η 
πολιτική συνοχής επηρεάζεται 
περισσότερο από κάθε άλλη από την 
αναντιστοιχία στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διαρθρωτική 
αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
περιλαμβανομένης της αναθεώρησης των 
ίδιων πόρων.

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το 
γεγονός ότι το ποσό των ανεξόφλητων 
λογαριασμών στο τέλος του έτους 
αυξάνεται σταθερά και θεωρεί ότι η 
πολιτική συνοχής επηρεάζεται 
περισσότερο από κάθε άλλη από την 
αναντιστοιχία στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα 
προβλήματα που προκύπτουν από τους 
μη χρησιμοποιηθέντες πόρους της 
περιόδου 2007-2014·δεν επιλύθηκαν στο 
ΠΔΠ 2014-2020· ζητεί, ως εκ τούτου, 
περαιτέρω αναθεώρηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, 
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περιλαμβανομένης της αναθεώρησης των 
ίδιων πόρων.

Or. en


