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Τροπολογία 1
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για την εφαρμογή στα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας των διατάξεων της 
Σύμβασης του Århus σχετικά με την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα1,

Or. en

Τροπολογία 2
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινοποίηση των αποδεκτών των πόρων 
της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα 
συμμετοχής του κοινού σε μια ουσιώδη 
συζήτηση σχετικά με το πώς δαπανάται 
το δημόσιο χρήμα, η οποία είναι ζωτική
για τις λειτουργούσες δημοκρατίες,

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.
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Τροπολογία 3
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει 
διαπιστωθεί σύνδεση της ΕΠΔ με το 
ζήτημα των χρηματοοικονομικών και 
λογιστικών ελέγχων, οι οποίοι υπόκεινται 
σε αυστηρότερη ρύθμιση και έχουν 
δεσμευτικότερο χαρακτήρα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει 
διαπιστωθεί σύνδεση της ΕΠΔ με το 
ζήτημα των χρηματοοικονομικών και 
λογιστικών ελέγχων, οι οποίοι υπόκεινται 
σε αυστηρότερη ρύθμιση και έχουν 
δεσμευτικότερο χαρακτήρα, καθώς και με 
την πλήρη συμμόρφωση προς την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογική της 
διαφάνειας πρέπει να συνοδεύεται από 
την απλοποίηση των διαδικασιών λήψης 
διαρθρωτικών Ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά την 
πολιτική συνοχής και τον κύκλο 
προγραμματισμού της, η κατανομή των 

1. θεωρεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά την 
πολιτική συνοχής και τον κύκλο 
προγραμματισμού της, η κατανομή των 
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δαπανών και η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση σχετικά με τους δυνητικούς 
δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των συνολικών στόχων της 
πολιτικής συνοχής και ότι, κατά συνέπεια, 
η διαφάνεια πρέπει να αποτελέσει 
κατευθυντήρια διατομεακή αρχή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού 
της συνοχής·

δαπανών και η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση σχετικά με τους δυνητικούς 
δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων θα 
πρέπει να αποτελούν υποχρεωτικές 
αρχικές προϋποθέσεις για την επίτευξη 
των συνολικών στόχων της πολιτικής 
συνοχής και ότι, ως αποτέλεσμα, η 
διαφάνεια πρέπει να αποτελέσει 
κατευθυντήρια διατομεακή αρχή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού 
της συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά την 
πολιτική συνοχής και τον κύκλο 
προγραμματισμού της, η κατανομή των 
δαπανών και η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση σχετικά με τους δυνητικούς 
δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των συνολικών στόχων της 
πολιτικής συνοχής και ότι, κατά συνέπεια, 
η διαφάνεια πρέπει να αποτελέσει 
κατευθυντήρια διατομεακή αρχή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού 
της συνοχής·

1. θεωρεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά την 
πολιτική συνοχής και τον κύκλο 
προγραμματισμού της, η κατανομή των 
δαπανών και η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση σχετικά με τους δυνητικούς 
δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των συνολικών στόχων της 
πολιτικής συνοχής και ότι, κατά συνέπεια, 
η διαφάνεια πρέπει να αποτελέσει 
κατευθυντήρια διατομεακή αρχή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού 
της συνοχής και λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 7
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ΕΠΔ, στον ιστότοπο 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Επιτροπής δημοσιεύονται 
διαδραστικοί χάρτες, οι οποίοι παρέχουν 
συνδέσμους για τους καταλόγους των 
δικαιούχων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής που διατίθενται στους 
αντίστοιχους εθνικούς ή περιφερειακούς 
ιστότοπους·

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ΕΠΔ, στον ιστότοπο 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Επιτροπής δημοσιεύονται 
διαδραστικοί χάρτες, οι οποίοι παρέχουν 
συνδέσμους για τους καταλόγους των 
δικαιούχων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής που διατίθενται στους 
αντίστοιχους εθνικούς ή περιφερειακούς 
ιστότοπους· καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν τον ιστότοπο της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα, με 
σκοπό τη διευκόλυνση της ευρύτερης 
δυνατής πρόσβασης στην εν λόγω βάση 
δεδομένων·

Or. ro

Τροπολογία 8
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ΕΠΔ, στον ιστότοπο 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Επιτροπής δημοσιεύονται 
διαδραστικοί χάρτες, οι οποίοι παρέχουν 
συνδέσμους για τους καταλόγους των 
δικαιούχων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής που διατίθενται στους 
αντίστοιχους εθνικούς ή περιφερειακούς 
ιστότοπους·

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της ΕΠΔ, στον ιστότοπο 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής 
Πολιτικής της Επιτροπής δημοσιεύονται 
διαδραστικοί χάρτες, οι οποίοι παρέχουν 
συνδέσμους για τους καταλόγους των 
δικαιούχων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής που διατίθενται στους 
αντίστοιχους εθνικούς ή περιφερειακούς 
ιστότοπους· σημειώνει ότι παραμένει, 
εντούτοις, εξαιρετικά δύσκολο τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να παρακολουθούν 
πώς χρησιμοποιείται το δημόσιο χρήμα·

Or. hu
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Τροπολογία 9
Kerstin Westphal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταστήσουν αυτές τις βάσεις 
δεδομένων των κρατών μελών απολύτως 
συμβατές και να είναι δυνατή η αναζήτηση 
σε αυτές, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση μιας πανευρωπαϊκής εικόνας 
των δεδομένων που παρουσιάζονται, με 
παράλληλη διατήρηση του τοπικού 
χαρακτήρα τους· εκτιμά ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο δίγλωσσων εκδόσεων (τοπική 
γλώσσα ή γλώσσες - αγγλική)·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταστήσουν αυτές τις βάσεις 
δεδομένων των κρατών μελών απολύτως 
συμβατές και να είναι δυνατή η αναζήτηση 
σε αυτές, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση μιας πανευρωπαϊκής εικόνας 
των δεδομένων που παρουσιάζονται, με 
παράλληλη διατήρηση του τοπικού 
χαρακτήρα τους· εκτιμά ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι δίγλωσσες εκδόσεις (τοπική 
γλώσσα ή γλώσσες - αγγλική) πρέπει να 
καταστούν ο κανόνας·

Or. de

Τροπολογία 10
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταστήσουν αυτές τις βάσεις 
δεδομένων των κρατών μελών απολύτως 
συμβατές και να είναι δυνατή η αναζήτηση 
σε αυτές, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση μιας πανευρωπαϊκής εικόνας 
των δεδομένων που παρουσιάζονται, με 
παράλληλη διατήρηση του τοπικού 
χαρακτήρα τους· εκτιμά ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο δίγλωσσων εκδόσεων (τοπική 
γλώσσα ή γλώσσες - αγγλική)·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταστήσουν αυτές τις βάσεις 
δεδομένων των κρατών μελών απολύτως 
συμβατές και να είναι δυνατή η αναζήτηση 
σε αυτές, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση μιας πανευρωπαϊκής εικόνας 
των δεδομένων που παρουσιάζονται, με 
παράλληλη διατήρηση του τοπικού 
χαρακτήρα τους· εκτιμά ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, συνιστά επιτακτική ανάγκη η 
ύπαρξη δίγλωσσων εκδόσεων (τοπική 
γλώσσα ή γλώσσες - αγγλική)·
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Or. hu

Τροπολογία 11
Sophie Auconie, Markus Pieper, Maurice Ponga, Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταστήσουν αυτές τις βάσεις 
δεδομένων των κρατών μελών απολύτως 
συμβατές και να είναι δυνατή η αναζήτηση 
σε αυτές, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση μιας πανευρωπαϊκής εικόνας 
των δεδομένων που παρουσιάζονται, με 
παράλληλη διατήρηση του τοπικού 
χαρακτήρα τους· εκτιμά ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο δίγλωσσων εκδόσεων (τοπική  
γλώσσα ή γλώσσες - αγγλική)·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταστήσουν αυτές τις βάσεις 
δεδομένων των κρατών μελών απολύτως 
συμβατές και να είναι δυνατή η αναζήτηση 
σε αυτές, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
απόκτηση μιας πανευρωπαϊκής εικόνας 
των δεδομένων που παρουσιάζονται, με 
παράλληλη διατήρηση του τοπικού 
χαρακτήρα τους· εκτιμά ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο δίγλωσσων εκδόσεων (τοπική  
γλώσσα ή γλώσσες - μία από τις γλώσσες 
εργασίας της Επιτροπής)·

Or. fr

Τροπολογία 12
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η χρησιμότητα των 
δεδομένων που παρέχονται σχετικά με 
τους δικαιούχους πρέπει να βελτιωθεί από 
άποψη τόσο περιεχομένου όσο και 
παρουσίασης· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να καθορίσει ένα 
λεπτομερέστερο και ρυθμιστικότερο 
σχέδιο, το οποίο θα προσδιορίζει 
επακριβώς τη δομή, τη μορφή και το 
περιεχόμενο των παρεχόμενων δεδομένων·

4. τονίζει ότι η χρησιμότητα των 
δεδομένων που παρέχονται σχετικά με 
τους δικαιούχους πρέπει να βελτιωθεί από 
άποψη τόσο περιεχομένου όσο και 
παρουσίασης· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να καθορίσει ένα 
λεπτομερέστερο και ρυθμιστικότερο 
σχέδιο, το οποίο θα προσδιορίζει 
επακριβώς τη δομή, τη μορφή και το 
περιεχόμενο των παρεχόμενων δεδομένων·
πιστεύει ότι η παροχή των απαραίτητων 
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πληροφοριών θα διευκολύνει και την 
αναζήτηση βάσει κριτηρίων με σκοπό την 
εξασφάλιση μιας άμεσης εικόνας των 
στοιχείων που αναζητούνται·

Or. ro

Τροπολογία 13
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν 
των υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές 
στήριξης (π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 14
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 

(διαγράφεται)
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δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν 
των υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές 
στήριξης (π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων·

Or. fr

Τροπολογία 15
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν των 
υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές 
στήριξης (π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων·

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν των 
υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία, περιλήψεις των 
εγκεκριμένων σχεδίων και πιθανοί 
συγχρηματοδότες στο πλαίσιο της 
δημοσιοποίησης των δικαιούχων·

Or. fr
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Τροπολογία 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν των 
υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές στήριξης 
(π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων·

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων και, όπου απαιτείται, των 
καταλόγων οργάνων διαβούλευσης, 
ομάδων συμφερόντων ή εκπροσώπων 
ομάδων πίεσης· συνεπώς, προτείνει, πέραν 
των υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές στήριξης 
(π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων·

Or. en

Τροπολογία 17
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν των 
υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν των 
υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 
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εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές στήριξης 
(π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων·

εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές στήριξης 
(π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων· οι 
πληροφορίες που συλλέγονται θα πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, να 
ταξινομούνται και να παρουσιάζονται 
στους ενδιαφερομένους σε όσο το 
δυνατόν πιο εύλογη μορφή, για τη 
διασφάλιση της πλήρους χρησιμότητάς 
τους· αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
χωρίς να συνεπάγεται πρόσθετες 
δαπάνες·

Or. ro

Τροπολογία 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν των 
υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές στήριξης 
(π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων·

5. ζητεί την παροχή πρόσθετων 
ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη 
δημοσίευση των καταλόγων των 
δικαιούχων· συνεπώς, προτείνει, πέραν των 
υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με 
την τοποθεσία και τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας, περιλήψεις των 
εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές στήριξης 
(π.χ. δάνεια, επιχορηγήσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.) και 
περιγραφή των εταίρων του σχεδίου (π.χ. 
νομική μορφή, μέγεθος κ.λπ.) στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των δικαιούχων· 
τυχόν έλλειψη διαφάνειας θα πρέπει να 
τιμωρείται με δέσμευση των σχετικών 
πόρων έως ότου παρασχεθούν όλες οι 
πληροφορίες·
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Or. ro

Τροπολογία 19
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί, για προγράμματα στο πλαίσιο του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να παρατίθενται στους 
καταλόγους όλοι οι δικαιούχοι – και όχι 
μόνο οι κύριοι δικαιούχοι·

6. ζητεί, για προγράμματα στο πλαίσιο του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να παρατίθενται στους 
καταλόγους όλοι οι δικαιούχοι – και όχι 
μόνο οι κύριοι δικαιούχοι· ζητεί τα 
δεδομένα στις σχετικές κοινοτικές βάσεις 
δεδομένων να παρουσιάζονται με 
δομημένο και συγκρίσιμο τρόπο χάριν 
πραγματικής διαφάνειας·

Or. hu

Τροπολογία 20
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις της ΕΠΔ μπορεί να 
διασφαλιστεί καλύτερα μέσω της 
επιβολής αυστηρότερων κανονισμών και 
κυρώσεων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης·

7. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η 
πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
της ΕΠΔ·

Or. fr
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Τροπολογία 21
Catherine Bearder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις της ΕΠΔ μπορεί να 
διασφαλιστεί καλύτερα μέσω της επιβολής 
αυστηρότερων κανονισμών και κυρώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

7. υπογραμμίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις της ΕΠΔ μπορεί να 
διασφαλιστεί καλύτερα μέσω της επιβολής 
αυστηρότερων κανονισμών, καλύτερης 
καθοδήγησης, ενός μηχανισμού 
προειδοποίησης και κυρώσεων σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ως έσχατη 
λύση·

Or. en

Τροπολογία 22
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις της ΕΠΔ μπορεί να 
διασφαλιστεί καλύτερα μέσω της επιβολής 
αυστηρότερων κανονισμών και κυρώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

7. υπογραμμίζει ότι η πλήρης συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις της ΕΠΔ μπορεί να 
διασφαλιστεί καλύτερα μέσω στενότερου 
ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

Or. fr

Τροπολογία 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει 
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

8. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει με ποιον τρόπο πρέπει να 
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εφαρμοστούν οι αρχές της ΕΠΔ με 
επιχειρησιακούς όρους στο επίπεδο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και των 
επικοινωνιακών σχεδίων τους·

εφαρμοστούν οι αρχές της ΕΠΔ με 
επιχειρησιακούς όρους στο επίπεδο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και των 
επικοινωνιακών σχεδίων τους· 

Or. ro

Τροπολογία 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει 
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμοστούν οι αρχές της ΕΠΔ με 
επιχειρησιακούς όρους στο επίπεδο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και των 
επικοινωνιακών σχεδίων τους·

8. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει 
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμοστούν οι αρχές της ΕΠΔ με 
επιχειρησιακούς όρους στο επίπεδο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και των 
επικοινωνιακών σχεδίων τους· τονίζει, 
συνεπώς, την ανάγκη θέσπισης νομικών 
κανόνων όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με τους 
δικαιούχους χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο της κοινής διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 25
Ian Hudghton

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διατυπωθούν κανονισμοί και εκτελεστικοί 
κανόνες με τέτοιον τρόπο, ώστε οι 
διαδικασίες να καταστούν διαφανείς, να 
παρέχουν ευχερέστερη πρόσβαση στα 
διαρθρωτικά ταμεία σε δυνητικούς 
δικαιούχους και να μειώνουν τον 

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διατυπωθούν κανονισμοί και εκτελεστικοί 
κανόνες με τέτοιον τρόπο, ώστε οι 
διαδικασίες να καταστούν διαφανείς, να 
παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στα 
διαρθρωτικά ταμεία σε δυνητικούς 
δικαιούχους και να μειώνουν τον 
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διοικητικό φόρτο για τους συμμετέχοντες· 
επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με 
την οποία οι διαφανείς και σαφείς 
διαδικασίες αποτελούν παράγοντες 
χρηστής διακυβέρνησης και επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις προσπάθειες που έχει 
καταβάλει η Επιτροπή για την υποβολή 
προτάσεων απλοποίησης·

διοικητικό φόρτο για τους συμμετέχοντες, 
ιδίως μέσω ορισμένων βασικών μέτρων 
όπως δημοσιοποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών υλοποίησης
που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών· επαναλαμβάνει τη 
θέση του σύμφωνα με την οποία οι 
διαφανείς και σαφείς διαδικασίες 
αποτελούν παράγοντες χρηστής 
διακυβέρνησης και επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις προσπάθειες που έχει 
καταβάλει η Επιτροπή να παρουσιάσει 
προτάσεις απλοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 26
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διατυπωθούν κανονισμοί και εκτελεστικοί 
κανόνες με τέτοιον τρόπο, ώστε οι 
διαδικασίες να καταστούν διαφανείς, να 
παρέχουν ευχερέστερη πρόσβαση στα 
διαρθρωτικά ταμεία σε δυνητικούς 
δικαιούχους και να μειώνουν τον 
διοικητικό φόρτο για τους συμμετέχοντες· 
επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με 
την οποία οι διαφανείς και σαφείς 
διαδικασίες αποτελούν παράγοντες 
χρηστής διακυβέρνησης και επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις προσπάθειες που έχει 
καταβάλει η Επιτροπή για την υποβολή 
προτάσεων απλοποίησης·

9. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διατυπωθούν κανονισμοί και εκτελεστικοί 
κανόνες με τέτοιον τρόπο, ώστε οι 
διαδικασίες να καταστούν διαφανείς, να 
παρέχουν ευχερέστερη πρόσβαση στα 
διαρθρωτικά ταμεία σε δυνητικούς 
δικαιούχους και να μειώνουν τον 
διοικητικό φόρτο για τους συμμετέχοντες· 
καλεί τις διαχειριστικές αρχές των 
κρατών μελών να παρουσιάζουν, με 
διαφανή τρόπο, όλες τις φάσεις των 
σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά Ταμεία· επαναλαμβάνει τη 
θέση του σύμφωνα με την οποία οι 
διαφανείς και σαφείς διαδικασίες 
αποτελούν παράγοντες χρηστής 
διακυβέρνησης και επικροτεί, εν 
προκειμένω, τις προσπάθειες που έχει 
καταβάλει η Επιτροπή για την υποβολή 
προτάσεων απλοποίησης 

Or. ro
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Τροπολογία 27
László Surján

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι τα διασυνοριακά και 
διεθνικά προγράμματα αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένες δυσκολίες λόγω της 
διαφορετικής διοικητικής φιλοσοφίας, 
των διαφορετικών εθνικών κανονισμών 
και γλωσσών που χρησιμοποιούνται στα 
κράτη μέλη, που επηρεάζουν όχι μόνο τις 
ποσοτικές, αλλά και τις ποιοτικές πτυχές 
τέτοιου είδους πρωτοβουλιών· συνεπώς, η 
ανάπτυξη ειδικών κανόνων σχετικά με τη 
διαφάνεια κατά τον συντονισμό και τη 
συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών 
διαχειριστικών αρχών είναι υψίστης 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Γεώργιος Σταυρακάκης, Kerstin Westphal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
ΕΠΔ και τον αντίκτυπό της στην 
πολιτική συνοχής, η 
μη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της ΕΠΔ σχετίζεται με την 
έλλειψη διοικητικής ικανότητας εκ 
μέρους των διαχειριστικών αρχών και όχι 
με την απροθυμία παροχής των εν λόγω 
δεδομένων· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει 
την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η παροχή 
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πρόσθετων δεδομένων και πληροφοριών 
δεν θα  έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο για τους δυνητικούς 
δικαιούχους, ιδίως για όσους 
δυσκολεύονται ήδη να συμμορφωθούν 
προς τις υφιστάμενες διοικητικές και 
οικονομικές απαιτήσεις για επιχορηγήσεις 
και δημόσιες συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 29
Γεώργιος Σταυρακάκης, Kerstin Westphal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις για 
πρόσθετες πληροφορίες και δεδομένα 
πρέπει να συνδυαστούν, από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την παροχή 
πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης 
(εργαστήρια με τη συμμετοχή υπαλλήλων 
της Επιτροπής και 
τοπικού/περιφερειακού προσωπικού που 
είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών Ταμείων, ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
διαχειριστικών αρχών, δημοσίευση 
συγκεκριμένων κατευθυντήριων 
γραμμών) προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους οι οποίοι δεν διαθέτουν τις 
απαραίτητες τεχνικές ικανότητες· μόνο 
με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι η 
προσπάθεια των συμμετεχόντων να 
συμμορφωθούν προς τις πρόσθετες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδομένα και 
τις πληροφορίες που παρέχονται δεν θα 
έχει ως αποτέλεσμα στρέβλωση των 
πόρων από τις δραστηριότητες 
υλοποίησης του σχεδίου αυτές καθαυτές·

Or. en
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Τροπολογία 30
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία της ακριβούς και 
έγκαιρης παροχής πληροφοριών από τα 
κράτη μέλη ως προληπτικού μέτρου στο 
πλαίσιο του συστήματος ελέγχου και, κατά 
συνέπεια, την ανάγκη σύνδεσης της ΕΠΔ 
με τον χρηματοοικονομικό και λογιστικό 
έλεγχο· επαναλαμβάνει την άποψή του 
σύμφωνα με την οποία το σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) πρέπει να 
καλύπτει και τα ευρωπαϊκά κονδύλια η 
διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

10. τονίζει τη σημασία της ακριβούς και 
έγκαιρης παροχής πληροφοριών από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του συστήματος 
ελέγχου και, κατά συνέπεια, την ανάγκη 
σύνδεσης της ΕΠΔ με τον 
χρηματοοικονομικό και λογιστικό έλεγχο· 
επαναλαμβάνει την άποψή του σύμφωνα 
με την οποία το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης (ΣΕΠ) πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την κεντρική βάση 
δεδομένων για τους αποκλεισμούς·

Or. fr

Τροπολογία 31
László Surján

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την αξιοποίηση των 
αυξημένων προκαταβολών που 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις απλοποιήσεις του 2009 σχετικά με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 32
Sophie Auconie, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
ανακτήσεις και αποσύρσεις στο πλαίσιο 
της ΕΠΔ· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν πλήρως αυτές τις πληροφορίες 
και από την Επιτροπή να τις διαθέτει 
στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή και στο κοινό παράλληλα με 
πληροφορίες σχετικά με δημοσιονομικές 
διορθώσεις και περιπτώσεις απάτης·

11. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
ανακτήσεις και αποσύρσεις στο πλαίσιο 
της ΕΠΔ· ζητεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή, όταν τέτοιες διαδικασίες έχουν 
διεξαχθεί μετά από επιβεβαιωμένη 
υπόθεση απάτης, να θέτουν τις εν λόγω 
πληροφορίες στη διάθεση της αρμόδιας
για τον προϋπολογισμό αρχής και του 
κοινού·

Or. fr

Τροπολογία 33
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
ανακτήσεις και αποσύρσεις στο πλαίσιο 
της ΕΠΔ· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν πλήρως αυτές τις πληροφορίες 
και από την Επιτροπή να τις διαθέτει στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και 
στο κοινό παράλληλα με πληροφορίες 
σχετικά με δημοσιονομικές διορθώσεις και 
περιπτώσεις απάτης· 

11. επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
ανακτήσεις και αποσύρσεις στο πλαίσιο 
της ΕΠΔ· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
παρέχουν πλήρως αυτές τις πληροφορίες 
και από την Επιτροπή να τις διαθέτει στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και 
στο κοινό παράλληλα με πληροφορίες 
σχετικά με δημοσιονομικές διορθώσεις και 
περιπτώσεις απάτης, διασφαλίζοντας έτσι 
υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ευθύνης 
έναντι του κοινού της Ευρώπης·

Or. ro
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Τροπολογία 34
Kerstin Westphal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
«κατονομασίας και ονειδισμού» και της 
εφαρμογής δημοσιονομικών διορθώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης·

Or. de

Τροπολογία 35
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
«κατονομασίας και ονειδισμού» και της 
εφαρμογής δημοσιονομικών διορθώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης·

Or. fr

Τροπολογία 36
Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
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σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
«κατονομασίας και ονειδισμού» και της 
εφαρμογής δημοσιονομικών διορθώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης 
και την εφαρμογή δημοσιονομικών 
διορθώσεων σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης·

Or. es

Τροπολογία 37
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
«κατονομασίας και ονειδισμού» και της 
εφαρμογής δημοσιονομικών διορθώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης 
και την εφαρμογή δημοσιονομικών ή 
άλλου είδους διορθώσεων σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης·

Or. ro

Τροπολογία 38
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
«κατονομασίας και ονειδισμού» και της 
εφαρμογής δημοσιονομικών διορθώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

12. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν 
σκληρότερη στάση όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
«κατονομασίας και ονειδισμού» –ιδίως αν 
εμπλέκεται κυβερνητικός φορέας– και της 
εφαρμογής δημοσιονομικών διορθώσεων 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·



AM\810609EL.doc PE440.029v01-00 23/32 AM\

EL

Or. hu

Τροπολογία 39
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει στη
διαφάνεια, την ανταπόκριση, την 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να 
αυξήσει την προσήλωση στα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον 
δημόσιο ενστερνισμό τους· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής σε πρώιμο 
στάδιο και να τους παρέχουν πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των 
σχεδίων, με σκοπό την καλύτερη 
αξιοποίηση της εμπειρίας και της γνώσης 
τους·

15. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
εταιρική σχέση συνιστά προϋπόθεση για
τη διαφάνεια, την ανταπόκριση, την 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να 
αυξήσει την προσήλωση στα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον 
δημόσιο ενστερνισμό τους· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν πλήρη
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών καθώς και, κατά 
περίπτωση, άλλων αρμόδιων εταίρων σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής σε πρώιμο 
στάδιο και να τους παρέχουν πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, με σκοπό 
την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας 
και της γνώσης τους·

Or. cs

Τροπολογία 40
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει στη 
διαφάνεια, την ανταπόκριση, την 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε 

15. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει στη 
διαφάνεια, την ανταπόκριση, την 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε 
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όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να 
αυξήσει την προσήλωση στα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον 
δημόσιο ενστερνισμό τους· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων σε
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής σε πρώιμο 
στάδιο και να τους παρέχουν πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των 
σχεδίων, με σκοπό την καλύτερη 
αξιοποίηση της εμπειρίας και της γνώσης 
τους·

όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να 
αυξήσει την προσήλωση στα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον 
δημόσιο ενστερνισμό τους· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων σε 
κατάλληλες φάσεις του προγραμματισμού 
και της υλοποίησης της συνοχής σε πρώιμο 
στάδιο και να τους παρέχουν πρόσβαση 
στα συναφή έγγραφα των σχεδίων, με 
σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της 
εμπειρίας και της γνώσης τους·

Or. fr

Τροπολογία 41
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει στη 
διαφάνεια, την ανταπόκριση, την 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να 
αυξήσει την προσήλωση στα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον 
δημόσιο ενστερνισμό τους· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής σε πρώιμο 
στάδιο και να τους παρέχουν πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των σχεδίων, 
με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της 
εμπειρίας και της γνώσης τους·

15. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει στη 
διαφάνεια, την ανταπόκριση, την 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να 
αυξήσει την προσήλωση στα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον 
δημόσιο ενστερνισμό τους· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής σε πρώιμο 
στάδιο, κυρίως μέσω της δημιουργίας 
μιας διαδικτυακής πλατφόρμας σε εθνικό 
επίπεδο που θα επιτρέπει την προβολή
των υφιστάμενων πόρων και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς 
και μέσω φυλλαδίων καλών πρακτικών,
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και να τους παρέχουν πλήρη πρόσβαση σε 
όλα τα έγγραφα των σχεδίων, με σκοπό 
την καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας 
και της γνώσης τους·

Or. fr

Τροπολογία 42
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει στη 
διαφάνεια, την ανταπόκριση, την 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να 
αυξήσει την προσήλωση στα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον 
δημόσιο ενστερνισμό τους· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής σε πρώιμο 
στάδιο και να τους παρέχουν πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των σχεδίων, 
με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της 
εμπειρίας και της γνώσης τους·

15. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει στη 
διαφάνεια, την ανταπόκριση, την 
αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να 
αυξήσει την προσήλωση στα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων και τον 
δημόσιο ενστερνισμό τους· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων σε 
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης της συνοχής σε πρώιμο 
στάδιο και να τους παρέχουν πλήρη 
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης των σχεδίων, με σκοπό την 
καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας, της 
γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών
τους·

Or. en

Τροπολογία 43
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16



AM\810609EL.doc PE440.029v01-00 26/32 AM\

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί περισσότερη καθοδήγηση από 
την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
πρακτικής εφαρμογής της ρήτρας 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και 
επαρκώς δεσμευτικούς κανόνες εταιρικής 
σχέσης στο πλαίσιο μελλοντικών 
ρυθμιστικών κειμένων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 44
Ian Hudghton

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί περισσότερη καθοδήγηση από 
την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
πρακτικής εφαρμογής της ρήτρας 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και 
επαρκώς δεσμευτικούς κανόνες εταιρικής 
σχέσης στο πλαίσιο μελλοντικών 
ρυθμιστικών κειμένων·

16. ζητεί λεπτομερέστερη καθοδήγηση 
από την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
πρακτικής εφαρμογής της ρήτρας 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων προγραμμάτων, και ζητεί 
νομικά δεσμευτικούς λεπτομερείς κανόνες 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των 
μελλοντικών κανονισμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός σαφώς 
επαληθεύσιμου συνόλου κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 45
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί περισσότερη καθοδήγηση από 16. ζητεί περισσότερη καθοδήγηση από 
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την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
πρακτικής εφαρμογής της ρήτρας 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και 
επαρκώς δεσμευτικούς κανόνες εταιρικής 
σχέσης στο πλαίσιο μελλοντικών 
ρυθμιστικών κειμένων·

την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο 
πρακτικής εφαρμογής της ρήτρας 
εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και 
επαρκώς δεσμευτικούς κανόνες εταιρικής 
σχέσης στο πλαίσιο μελλοντικών 
ρυθμιστικών κειμένων, ιδίως όσον αφορά 
τη συμμετοχή περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, ήτοι εκλεγμένων 
οργάνων, που συνιστούν βασικούς 
εταίρους στην όλη διαδικασία·

Or. cs

Τροπολογία 46
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί την παροχή καλύτερα 
στοχευμένης και τακτικότερης 
ενημέρωσης προς τους οργανισμούς 
εταίρους και ενισχυμένη χρήση τεχνικής 
βοήθειας για τη στήριξη της εταιρικής 
σχέσης, μεταξύ άλλων με το να 
προσφέρεται στους οργανισμούς εταίρους 
η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα 
κατάρτισης τα οποία διοργανώνονται για 
τους φορείς εφαρμογής·

17. ζητεί την παροχή καλύτερα 
στοχευμένης και τακτικότερης 
ενημέρωσης προς τους οργανισμούς 
εταίρους και ενισχυμένη χρήση τεχνικής 
βοήθειας για τη στήριξη της εταιρικής 
σχέσης, μεταξύ άλλων με το να 
προσφέρεται στους οργανισμούς εταίρους 
η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα 
κατάρτισης τα οποία διοργανώνονται για 
τους φορείς εφαρμογής· επιπλέον, ζητεί τα 
εν λόγω προγράμματα κατάρτισης να 
είναι προσβάσιμα σε ηλεκτρονική έκδοση 
προκειμένου να διευρυνθεί το 
ενδιαφερόμενο κοινό και να μπορούν οι 
οργανισμοί εταίροι να τα συμβουλευθούν 
εκ των υστέρων· υπογραμμίζει το όφελος 
ενός τέτοιου μηχανισμού για τους 
εταίρους των πιο απομακρυσμένων 
περιφερειών της Ένωσης, όπως οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. fr
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Τροπολογία 47
Ian Hudghton

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί την παροχή καλύτερα 
στοχευμένης και τακτικότερης
ενημέρωσης προς τους οργανισμούς 
εταίρους και ενισχυμένη χρήση τεχνικής 
βοήθειας για τη στήριξη της εταιρικής 
σχέσης, μεταξύ άλλων με το να 
προσφέρεται στους οργανισμούς εταίρους 
η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα 
κατάρτισης τα οποία διοργανώνονται για 
τους φορείς εφαρμογής·

17. ζητεί την παροχή καλύτερα 
στοχευμένης καθώς και τακτικής και 
έγκαιρης ενημέρωσης προς τους 
οργανισμούς εταίρους, ιδίως προς όσους 
συμμετέχουν στις διαχειριστικές δομές,
και ενισχυμένη χρήση τεχνικής βοήθειας 
για τη στήριξη της εταιρικής σχέσης, 
μεταξύ άλλων, με το να προσφέρεται 
στους οργανισμούς εταίρους η δυνατότητα 
συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης 
τα οποία διοργανώνονται για τους φορείς 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 48
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, 
ανάλυση κόστους-οφέλους, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 
χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης – αυτή η ιστοσελίδα της 
Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την 
υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια 
αυτά·

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα συναφή έγγραφα των 
σημαντικών σχεδίων με τις οικονομικές 
δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 
χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης·
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Or. fr

Τροπολογία 49
Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, 
ανάλυση κόστους-οφέλους, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 
χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης – αυτή η ιστοσελίδα της 
Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την 
υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια 
αυτά·

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, 
ανάλυση κόστους-οφέλους, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 
χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία 50
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, 
ανάλυση κόστους-οφέλους, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 

18. ζητεί από την Επιτροπή την έγκαιρη 
δημοσίευση πληροφοριών μέσω του 
διαδικτύου και τη διασφάλιση της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των 
σχεδίων JASPERS (αίτηση, μελέτη 
σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους, 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
κ.λπ.), το συντομότερο δυνατό μετά τη 
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χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης – αυτή η ιστοσελίδα της 
Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την 
υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια 
αυτά·

λήψη από την Επιτροπή της αίτησης 
κράτους μέλους για χρηματοδότηση και 
πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης 
περί χρηματοδότησης – αυτή η ιστοσελίδα 
της Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την 
υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια 
αυτά·

Or. en

Τροπολογία 51
Philip Bradbourn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, 
ανάλυση κόστους-οφέλους, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 
χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης – αυτή η ιστοσελίδα της 
Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την 
υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια 
αυτά·

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, 
ανάλυση κόστους-οφέλους, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 
χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης – αυτή η ιστοσελίδα της 
Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την 
υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια 
αυτά· αυτή η ιστοσελίδα της Επιτροπής 
πρέπει επίσης να δημοσιεύει 
παρατηρήσεις σχετικά με 
οργανισμούς/εταιρείες που ασκούν πίεση 
για χρήματα για χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ έργα·

Or. en
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Τροπολογία 52
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, 
ανάλυση κόστους-οφέλους, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 
χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης – αυτή η ιστοσελίδα της 
Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την 
υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια 
αυτά·

18. ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση 
πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης 
πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών 
σχεδίων (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, 
ανάλυση κόστους-οφέλους, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το 
συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη από την 
Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για 
χρηματοδότηση και πριν από τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης περί 
χρηματοδότησης – αυτή η ιστοσελίδα της 
Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την 
υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια 
αυτά· ζητεί, πριν από τη λήψη 
αποφάσεων χρηματοδότησης, να είναι 
υποχρεωμένη η Επιτροπή να προβαίνει σε 
δήλωση σχετικά με τις παρατηρήσεις και 
να τις συνεκτιμά όταν λαμβάνει 
αποφάσεις·

Or. hu

Τροπολογία 53
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί να δημοσιευθούν αναδρομικά
στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με 
μεγάλα έργα που έχουν εγκριθεί ή 
υποβληθεί προς έγκριση κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013·

Or. hu
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Τροπολογία 54
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. προτείνει τον προσδιορισμό των 
περιστάσεων κατά τις οποίες ενδέχεται 
να χρησιμοποιηθούν εκ νέου τυχόν 
αχρησιμοποίητοι πόροι, καθώς και της 
ευθύνης του οργανισμού που αποφασίζει 
την ανακατανομή των εν λόγω πόρων·

Or. ro


