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Τροπολογία 1
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συμμερίζεται την πεποίθηση της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου ότι οι 
νομοθετικές αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της 
οικονομίας θα καταστήσουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία ένα πολύτιμο εργαλείο 
ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας 
στη διάρκεια του 2010·  καλεί τα κράτη 
μέλη σχετικά να λάβουν μέτρα 
προκειμένου να γίνει η βέλτιστη χρήση 
των νέων μέσων και απλοποιημένων 
διαδικασιών ώστε να επιταχυνθεί η 
εφαρμογή και να αναζωογονηθεί η 
οικονομική δραστηριότητα· καλεί 
επιπροσθέτως τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου η 
απλοποίηση των διαδικασιών να μην γίνει 
αιτία κατάχρησης των δημοσίων πόρων·

3. συμμερίζεται την πεποίθηση της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου ότι οι 
νομοθετικές αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της 
οικονομίας θα καταστήσουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία ένα πολύτιμο εργαλείο 
ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας 
στη διάρκεια του 2010·  καλεί τα κράτη 
μέλη σχετικά να λάβουν μέτρα 
προκειμένου να γίνει η βέλτιστη χρήση 
των νέων μέσων και απλοποιημένων 
διαδικασιών, μεγιστοποιώντας την 
έγκαιρη εκτέλεση των πιστώσεων που 
διατίθενται στα εθνικά επιχειρησιακά 
προγράμματα και στα αντίστοιχα σχέδια, 
καθώς και το πολλαπλασιαστικό τους 
αποτέλεσμα στην τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας, που είναι 
ζωτικής σημασίας για τις περιοχές που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
κρατικές επενδύσεις, όπως είναι οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές· καλεί 
επιπροσθέτως τα κράτη μέλη να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου η 
απλοποίηση των διαδικασιών να 
συνοδεύεται από αποτελεσματικά 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που 
θα βελτιστοποιούν τη δυνατότητα 
εκτέλεσης των Ταμείων και δεν θα 
επιτρέπουν τη μη δέουσα χρήση των 
πόρων τους·
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Τροπολογία 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. παρατηρεί ότι οι μεθοριακές περιοχές 
είναι εκείνες που έχουν περισσότερο 
πληγεί εξ αιτίας της διεθνούς οικονομικής 
υφέσεως και της κάμψης του 
διασυνοριακού εμπορίου  ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να το 
λάβουν αυτό υπόψη κατά την ανάθεση 
και την εκτέλεση των προγραμμάτων·στο 
πλαίσιο των περιφερειακών ταμείων 
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