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Τροπολογία 1
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά X α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
της ΕΕ της 28ης Μαίου 2010 
(COM(2010)260)

Or. en

Τροπολογία 2
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη 
διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική 
και τη χρηματοδότησή της
(2009/2232(INI))

Or. en

Τροπολογία 3
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 
της πολιτικής συνοχής χαρακτηρίζεται σε 
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μεγάλο βαθμό από αποκέντρωση και 
βασίζεται στην υπευθυνότητα των αρχών 
των διαφόρων χωρών,

Or. fr

Τροπολογία 4
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Aα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση νοείται η 
συντονισμένη δράση της Ένωσης, των 
κρατών μελών και των περιφερειακών 
και τοπικών φορέων βασιζόμενη στη 
συνεργασία και με στόχο την εκπόνηση 
και εφαρμογή των πολιτικών της 
Ένωσης, ορισμός που συνεπάγεται την 
κοινή ευθύνη των διαφόρων επιπέδων 
εξουσίας,

Or. es

Τροπολογία 5
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Aα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής βασίζεται στις αρχές της 
εταιρικής σχέσης και της 
συνχρηματοδότησης, γεγονός που οδηγεί 
στη συνεργασία των διαφόρων 
παραγόντων όπως οι δημόσιες αρχές των 
χωρών, οι ενώσεις ή οι επιχειρήσεις,
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Or. fr

Τροπολογία 6
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις 
εξαιρετικά περίπλοκες διαδικασίες σε 
σχέση με την αίτηση χρηματοδότησης 
και οι αλληλεπικαλυπτόμενοι έλεγχοι
ενδέχεται να απομακρύνουν τους δυνάμει 
δικαιούχους από την πολιτική συνοχής,

Or. fr

Τροπολογία 7
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λύσεις που προσδοκούν οι πολίτες σε 
σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες (όπως οι 
δημόσιες μεταφορές, η υδροδότηση, η 
δημόσια υγεία, η κοινωνική στέγαση και 
η δημόσια εκπαίδευση) είναι δυνατόν να 
ευοδοθούν μόνο με μια χρηστή 
διακυβέρνση περιλαμβάνουσα 
συμπληρωματικά συστήματα: αφενός το 
θεσμικό σύστημα που προβλέπει την 
κατανομή αρμοδιοτήτων και των 
προϋπολογισμών μεταξύ κράτους και 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
αφετέρου, το σύστημα εταιρικής σχέσης
που συνενώνει τους διάφορους 
ενδιαφερόμενους για το ίδιο θέμα 
δημόσιους και ιδιωτικούς παράγοντες  σε 



PE445.635v02-00 6/36 AM\825158EL.doc

EL

μια συγκεκριμένη επικράτεια,

Or. es

Τροπολογία 8
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο 
της  εταιρικής σχέσης πρέπει να 
λαβάνονται υπόψη όλες οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες και κοινότητες, 
γεγονός που μπορεί να φέρει οφέλη και 
προστιθέμενη αξία στην εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής με μια μεγαλύτερη 
νομιμότητα, εγγυημένη διαφάνεια και 
καλύτερη απορρόφηση των πόρων και ότι 
πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η εταιρική 
αυτή σχέση με γνώμονα την κοινωνική 
και πολιτική αξία που αντιπροσωπεύει,

Or. es

Τροπολογία 9
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές
της ανάπτυξης, να συντονίζει τα
συμφέροντα των επί μέρους
ενδιαφερομένων παραγόντων και να
αποδίδει προσοχή στα ειδικά
χαρακτηριστικά των εδαφών
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(γεωγραφικά και φυσικά μειονεκτήματα, 
έξοδος του πληθυσμού, εξαιρετικά
περιφερειακός χαρακτήρας κλπ) 
προκειμένου να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις τοπικές και
περιφερειακές δυσχέρειες,

Or. es

Τροπολογία 10
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. λαμβάνοντας υπόψη  τις διοικητικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, 
ζητεί από τα κράτη μέλη και τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές να 
προσδιορίσουν τις αποτελεσματικότερες 
δυνατές μεθόδους για τη δημιουργία της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης,

Or. ro

Τροπολογία 11
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. συνιστά τη συστηματοποίηση της 
ανάλυσης των επιπτώσεων στο χώρο από 
την αρχική φάση της λήψης της 
πολιτικής απόφασης εκ μέρους των 
διαφόρων ενδιαφερόμενων παραγόντων 
εις τρόπον ώστε να ενσωματώνονται οι 
οικονομικές, κοινωνικέ και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
κοινοτικών νομοθετικών και μη 
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νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τις 
εδαφικές οντότητες·

Or. es

Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. συνιστά να συνοδεύονται οι 
σημαντικές κοινοτικές στρατηγικές 
μεταρρυθμίσεις από ένα σχέδιο δράσης 
σε εδαφικό επίπεδο, επί του οποίου θα 
έχουν συμφωνήσει τα κράτη μέλη και οι 
περιφερειακές αρχές και που θα 
προβλέπει πολιτικούς μηχανισμούς με 
στόχο να διευκολύνεται η κατανόηση, η 
υλοποίηση και η αξιολόγηση των 
εφαρμοζόμενων πολιτικών, θα διαθέτει δε 
ένα σχέδιο αποκεντρωμένης 
επικοινωνίας·

Or. es

Τροπολογία 13
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση επιτρέπει καλύτερη 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η εδαφική συνεργασία, χάρις 
στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
ιδιωτών και δημόσιων παραγόντων 
διασυνοριακά· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα να 

3. τονίζει ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η εδαφική 
συνεργασία, χάρις στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ ιδιωτών και 
δημόσιων παραγόντων διασυνοριακά· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν πράξει μέχρι τώρα να εγκρίνουν το 
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εγκρίνουν το συντομότερο τις αναγκαίες 
διατάξεις για τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών 
Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας· συνιστά 
στην Επιτροπή να προαγάγει την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ΕΟΕΣ που έχουν δημιουργηθεί και όσων 
είναι υπό συγκρότηση·

συντομότερο τις αναγκαίες διατάξεις για 
τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών Ομίλων 
Εδαφικής Συνεργασίας· συνιστά στην 
Επιτροπή να προαγάγει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των ΕΟΕΣ που έχουν 
δημιουργηθεί και όσων είναι υπό 
συγκρότηση, καθώς και τη 
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων στο 
πλαίσιο της Επιτροπής Περιφερειών 
μέσων, ιδίως την παρκολούθηση της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας και το 
δίκτυο ελέγχου της επικουρικότητας
προκειμένου να προωθηρεί η ανταλλαγή 
των βελτίστων πρακτικών μεταξύ 
περιφερειών και κρατών μελών με 
προοπτική τον από κοινού εντοπισμό και 
προσδιορισμό των αναγκαίων στόχων και 
δράσεων σχεδιασμού και τέλος, τη 
συγκριτική αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία 14
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση επιτρέπει καλύτερη
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που
προσφέρει η εδαφική συνεργασία, χάρις
στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
ιδιωτών και δημόσιων παραγόντων
διασυνοριακά· παροτρύνει τα κράτη μέλη
που δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα να
εγκρίνουν το συντομότερο τις αναγκαίες
διατάξεις για τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών
Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας· συνιστά
στην Επιτροπή να προαγάγει την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
ΕΟΕΣ που έχουν δημιουργηθεί και όσων
είναι υπό συγκρότηση·

3. τονίζει ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων που προσφέρει η εδαφική
συνεργασία, χάρις στις σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ ιδιωτών και
δημόσιων παραγόντων διασυνοριακά· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το
έχουν πράξει μέχρι τώρα να εγκρίνουν το
συντομότερο τις αναγκαίες διατάξεις για
τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών Ομίλων
Εδαφικής Συνεργασίας· συνιστά στην
Επιτροπή να προαγάγει την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των ΕΟΕΣ που έχουν
δημιουργηθεί και όσων είναι υπό
συγκρότηση· χαιρετίζει την ποιότητα του 
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έργου της Επιτροπής Περιφερειών σε 
σχέση με τους ΕΟΕΣ καθώς και τη 
διασπορά των σχετικών πληροφοριών 
μέσω της "ιστοσελίδας ΕΟΕΣ" στο 
διαδίκτυο

Or. fr

Τροπολογία 15
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση επιτρέπει καλύτερη 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η εδαφική συνεργασία, χάρις 
στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
ιδιωτών και δημόσιων παραγόντων 
διασυνοριακά· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα να 
εγκρίνουν το συντομότερο τις αναγκαίες 
διατάξεις για τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών 
Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας· συνιστά 
στην Επιτροπή να προαγάγει την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ΕΟΕΣ που έχουν δημιουργηθεί και όσων 
είναι υπό συγκρότηση·

3. τονίζει ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η εδαφική 
συνεργασία, χάρις στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ ιδιωτών και 
δημόσιων παραγόντων διασυνοριακά· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν πράξει μέχρι τώρα να εγκρίνουν το 
συντομότερο τις αναγκαίες διατάξεις για 
τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών Ομίλων 
Εδαφικής Συνεργασίας· συνιστά στην 
Επιτροπή να προαγάγει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των ΕΟΕΣ που έχουν 
δημιουργηθεί και όσων είναι υπό 
συγκρότηση·στο πλαίσιο των 
υφισταμένων προγραμμάτων·

Or. de

Τροπολογία 16
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πολυεπίπεδη 3. τονίζει ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
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διακυβέρνηση επιτρέπει καλύτερη 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η εδαφική συνεργασία, χάρις 
στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
ιδιωτών και δημόσιων παραγόντων 
διασυνοριακά· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα να 
εγκρίνουν το συντομότερο τις αναγκαίες 
διατάξεις για τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών 
Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας· συνιστά 
στην Επιτροπή να προαγάγει την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
ΕΟΕΣ που έχουν δημιουργηθεί και όσων 
είναι υπό συγκρότηση

επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η εδαφική 
συνεργασία, χάρις στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ ιδιωτών και 
δημόσιων παραγόντων διασυνοριακά· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν πράξει μέχρι τώρα να εγκρίνουν το 
συντομότερο τις αναγκαίες διατάξεις για 
τη συγκρότηση Ευρωπαϊκών Ομίλων 
Εδαφικής Συνεργασίας· συνιστά στην 
Επιτροπή να προαγάγει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και ιδιαίτερα τις 
ανταλλαγές των ορθών πρακτικών μεταξύ 
των ΕΟΕΣ που έχουν δημιουργηθεί και 
όσων είναι υπό συγκρότηση·

Or. ro

Τροπολογία 17
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να εντατικοποιήσουν τη 
χρήση της ολοκληρωμένης τους 
προσέγγισης κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· 
προτείνει να καταστεί αυτή η προσέγγιση 
υποχρεωτική στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής·

4. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να εντατικοποιήσουν τη 
χρήση της ολοκληρωμένης και ευέλικτης  
προσέγγισής τους κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· 
προτείνει να καταστεί αυτή η προσέγγιση 
υποχρεωτική στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι στο πλαίσιο 
μιας ολοκληρωμένης και ευέλικτης 
προσέγγισης δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη μόνο οι οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές της εδαφικής 
ανάπτυξης αλλά και να συντονίζονται 
επίσης τα συμφέροντα των διαφόρων 
ενδιαφερομένων παραγόντων υπό το 
πρίσμα των κατά τόπους ιδιομορφιών 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι 
προκλήσεις σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο·
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Or. pt

Τροπολογία 18
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να εντατικοποιήσουν τη 
χρήση της ολοκληρωμένης τους 
προσέγγισης κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· 
προτείνει να καταστεί αυτή η προσέγγιση 
υποχρεωτική στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής·obligatorisch zu 
machen;

4. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να εντατικοποιήσουν τη 
χρήση της ολοκληρωμένης τους 
προσέγγισης κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· 
προτείνει να ενισχυθεί η προσέγγιση αυτή
στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής 
συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 19
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. ζητείο από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο μεταρρύθμισης 
της ανοικτής μεθόδου συντονισμού 
προκειμένου να καταστεί περιεκτικότερη, 
με την εκπόνηση δεικτών συμμετοχικής 
διακυβέρνησης και εδαφικών δεικτών·

Or. es
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Τροπολογία 20
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά να χρησιμοποιήσει η 
Επιτροπή Περιφερειών τις Ανοικτές 
Ημέρες 2010 ως ευκαιρία για την 
προαγωγή και την εμβάθυνση του 
διαλόγου σχετικά με την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση· προτείνει να δημιουργηθεί 
και να αρχίσει να χρησιμοποιείται από το 
2011 μεταξύ των περιφερειών μελών της 
Επιτροπής Περιφερειών ένα σήμα της 
ευρωπαϊκής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

6. συνιστά να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή 
Περιφερειών τις Ανοικτές Ημέρες 2011 
και στο βαθμό που σήμερα είναι δυνατόν, 
τις αντίστοιχες του 2010 ως ευκαιρία για 
την προαγωγή και την εμβάθυνση του 
διαλόγου σχετικά με την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση· προτείνει να δημιουργηθεί 
και να αρχίσει να χρησιμοποιείται από το 
2011 μεταξύ των περιφερειών μελών της 
Επιτροπής Περιφερειών ένα σήμα της 
ευρωπαϊκής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

Or. nl

Τροπολογία 21
Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά να χρησιμοποιήσει η
Επιτροπή Περιφερειών τις Ανοικτές
Ημέρες 2010 ως ευκαιρία για την
προαγωγή και την εμβάθυνση του
διαλόγου σχετικά με την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση· προτείνει να δημιουργηθεί
και να αρχίσει να χρησιμοποιείται από το
2011 μεταξύ των περιφερειών μελών της 
Επιτροπής Περιφερειών ένα σήμα της
ευρωπαϊκής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

6. συνιστά να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή
Περιφερειών τις Ανοικτές Ημέρες 2010 ως
ευκαιρία για την προαγωγή και την
εμβάθυνση του διαλόγου σχετικά με την
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση· προτείνει να
δημιουργηθεί και να αρχίσει να
χρησιμοποιείται από το 2011 μεταξύ όλων 
των περιφερειών στο σύνολο της ΕΕ ένα
σήμα της ευρωπαϊκής πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης·

Or. en
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Τροπολογία 22
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά να χρησιμοποιήσει η 
Επιτροπή Περιφερειών τις Ανοικτές 
Ημέρες 2010 ως ευκαιρία για την 
προαγωγή και την εμβάθυνση του 
διαλόγου σχετικά με την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση· προτείνει να δημιουργηθεί 
και να αρχίσει να χρησιμοποιείται από το 
2011 μεταξύ των περιφερειών μελών της 
Επιτροπής Περιφερειών ένα σήμα της 
ευρωπαϊκής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

6. συνιστά να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή 
Περιφερειών τις Ανοικτές Ημέρες 2010 ως 
ευκαιρία για την προαγωγή και την 
εμβάθυνση του διαλόγου προκειμένου να 
προσδιορισθούν τα αποτελεσματικότερα 
μέσα σχετικά με την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση· προτείνει να δημιουργηθεί 
και να αρχίσει να χρησιμοποιείται από το 
2011 μεταξύ των περιφερειών μελών της 
Επιτροπής Περιφερειών ένα σήμα της 
ευρωπαϊκής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

Or. ro

Τροπολογία 23
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. θεωρεί ότι μια ικανοποιητική 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πρέπει να 
βασίζεται σε μια ανιούσα προσέγγιση
(bottom-up) και ζητεί από τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξετάσουν τους τρόπους εντατικοποίησης 
της συνεργασίας τους με την εθνική και 
κοινοτική διοίκηση, επί παραδείγματι με 
τη διοργάνωση συναντήσεων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα με τη συμμετοχή 
υπαλλήλων όλων των επιπέδων διοίκησης 
ή με τη θέσπιση Ευρωπαϊκών Εδαφικών 
Συμφώνων που θα συνδέουν, σε 
εθελοντική βάση, τα διάφορα αρμόδια 
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επίπεδα διακυβέρνησης·

Or. es

Τροπολογία 24
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής για λόγους εύρυθμης 
λειτουργίας  του συστήματος της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε πλαίσιο 
σεβασμού των αρχών της εταιρικής 
σχέσης και της επικουρικότητας και τους 
ζητεί να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σε 
σχέση με την αποκέντρωση τόσο σε 
νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
προϋπολογισμού·

Or. es

Τροπολογία 25
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. παροτρύνει τα κράτη μέλη να
διαβουλεύονται με τις αρμόδιες
περιφερειακές και τοπικές αρχές από τα
πολύ πρώιμα διαπραγματευτικά στάδια
σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ και
σχετικά με τα προγράμματα που αντλούν
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά
ταμεία, ώστε να καταστεί έγκαιρα δυνατός
ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων
κυβερνητικών επιπέδων· ζητεί να

7. παροτρύνει τα κράτη μέλη να
διαβουλεύονται με τις αρμόδιες
περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών
από τα πολύ πρώιμα διαπραγματευτικά
στάδια σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ
και σχετικά με τα προγράμματα που
αντλούν χρηματοδότηση από τα
διαρθρωτικά ταμεία, ώστε να καταστεί
έγκαιρα δυνατός ο διάλογος μεταξύ των
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λαμβάνουν μέρος αυτές οι αρχές στους
φορείς λήψεως αποφάσεων επί ίσοις όροις
με τους εθνικούς αντιπροσώπους

διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων· ζητεί
να λαμβάνουν μέρος αυτές οι αρχές στους
φορείς λήψεως αποφάσεων επί ίσοις όροις
με τους εθνικούς αντιπροσώπους

Or. en

Τροπολογία 26
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. υπογραμμίζει ότι προκειμένου η 
απορρόφηση των πόρων να είναι 
αποτελεσματική εις τρόπον ώστε να 
επιτυγχάνοται τα μέγιστα δυνατά 
αποτελέσματα, είναι αναγκαία μια 
επαρκής ικανότητα σε διοκητικό και 
περιφερειακό επίπεδο και ζητεί για το 
λόγο αυτό από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τις δέουσες διοικητικές 
δομές και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό 
στους τομείς της πρόσληψης, των 
αποδοχών, της κατάρτισης, των 
διαδικασιών της διαφάνειας και της 
προσβασιμότητας

Or. es

Τροπολογία 27
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη επίσης να
ενισχύσουν το ρόλο των περιφερειακών
και τοπικών αρχών στη διαχείριση και

8. καλεί τα κράτη μέλη επίσης να
ενισχύσουν το ρόλο των περιφερειακών
και τοπικών αρχών στη διαχείριση και
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εφαρμογή του προγράμματος, όπου
χρειάζεται· συνιστά την ενσωμάτωση στην
πολιτική συνοχής της τοπικής
μεθοδολογίας ανάπτυξης με βάση τις κατά
τόπους εταιρικές σχέσεις, ιδίως για έργα
που σχετίζονται με ζητήματα αστικά, της
υπαίθρου και διασυνοριακά·

εφαρμογή του προγράμματος, όπου
χρειάζεται· συνιστά την ενσωμάτωση στην
πολιτική συνοχής της τοπικής
μεθοδολογίας ανάπτυξης με βάση τις κατά
τόπους εταιρικές σχέσεις, ιδίως για έργα
που σχετίζονται με ζητήματα αστικά, της
υπαίθρου και διασυνοριακά· καλεί την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει την εταιρική 
σχέση μεταξύ περιφερειών με παρόμοιες 
δυνατότητες ανάπτυξης και να 
διασφαλίσει έναν μηχανισμό συντονισμού 
στο πλαίσιο της μακροπεριφερειακής 
συνεργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 28
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη επίσης να
ενισχύσουν το ρόλο των περιφερειακών
και τοπικών αρχών στη διαχείριση και
εφαρμογή του προγράμματος, όπου
χρειάζεται· συνιστά την ενσωμάτωση στην
πολιτική συνοχής της τοπικής
μεθοδολογίας ανάπτυξης με βάση τις κατά
τόπους εταιρικές σχέσεις, ιδίως για έργα
που σχετίζονται με ζητήματα αστικά, της
υπαίθρου και διασυνοριακά·

8. καλεί τα κράτη μέλη επίσης να
ενισχύσουν το ρόλο των περιφερειακών
και τοπικών αρχών και τα μέσα που έχουν 
στη διάθεσή τους στη διαχείριση και
εφαρμογή του προγράμματος, όπου
χρειάζεται· συνιστά την ενσωμάτωση στην
πολιτική συνοχής της τοπικής
μεθοδολογίας ανάπτυξης με βάση τις κατά
τόπους εταιρικές σχέσεις, ιδίως για έργα
που σχετίζονται με ζητήματα αστικά, της
υπαίθρου και διασυνοριακά·

Or. fr

Τροπολογία 29
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη επίσης να 
ενισχύσουν το ρόλο των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών στη διαχείριση και 
εφαρμογή του προγράμματος, όπου 
χρειάζεται· συνιστά την ενσωμάτωση στην 
πολιτική συνοχής της τοπικής 
μεθοδολογίας ανάπτυξης με βάση τις κατά 
τόπους εταιρικές σχέσεις, ιδίως για έργα 
που σχετίζονται με ζητήματα αστικά, της 
υπαίθρου και διασυνοριακά·

8. καλεί τα κράτη μέλη επίσης να 
ενισχύσουν το ρόλο των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών στην εκπόνηση,
διαχείριση και εφαρμογή του 
προγράμματος, όπου χρειάζεται· συνιστά 
την ενσωμάτωση στην πολιτική συνοχής 
της τοπικής μεθοδολογίας ανάπτυξης με 
βάση τις κατά τόπους εταιρικές σχέσεις, 
ιδίως για έργα που σχετίζονται με 
ζητήματα αστικά, της υπαίθρου και 
διασυνοριακά·

Or. cs

Τροπολογία 30
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. θεωρεί ότι οι αρχές της εταιρικής 
σχέσης και της συνχρηματοδότησης 
αυξάνουν το βαθμό ευθύνης των εθνικών 
αρχών στην εφαρμογή της πολιτικής 
συνοχής· υπενθυμίζει την προσήλωσή του 
στις αρχές αυτές χρηστής διαχείρισης και 
ζητεί να διαφυλαχθούν παρά τον 
περιορισμό των δημοσίων δαπανών 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης·

Or. fr

Τροπολογία 31
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. υπογραμμίζει την ανάγκη 
μεγαλύτερης συμμετοχής των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, ιδίως 
όταν διαθέτουν νομοθετικές εξουσίες, στο 
βαθμό που γνωρίζουν καλύτερα τις 
δυνατότητες και τις ανάγκες των 
περιφερειών τους τόσο λόγω 
αρμοδιότητας όσο και λόγω εγγύτητας 
στους πολίτες συμβάλλοντας έτσι στην 
καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής 
συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία 32
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή
να διατυπώσει έναν κοινής αποδοχής
ορισμό της έννοιας της εταιρικής σχέσης
ως όρο για τη συγκρότηση γνήσιων
εταιρικών σχέσεων με τις περιφερειακές
και τις τοπικές αρχές· ζητεί από την
Επιτροπή να εξακριβώνει με σοβαρότητα
την εφαρμογή αυτής της αρχής, 
αναπτύσσοντας ειδικά εργαλεία
αξιολόγησης, και να διαδίδει βέλτιστες
πρακτικές σε αυτό τον τομέα μέσω
εργαλείων πληροφορικής·

9. συνιστά να εδραιωθεί η πρακτική της 
εταιρικής σχέσης και απευθύνει έκκληση
στην Επιτροπή να διατυπώσει έναν κοινής
αποδοχής ορισμό της έννοιας της εταιρικής
σχέσης ως όρο για τη συγκρότηση γνήσιων
εταιρικών σχέσεων με τις περιφερειακές
και τις τοπικές αρχές· ζητεί από την
Επιτροπή να εξακριβώνει με σοβαρότητα
την εφαρμογή αυτής της αρχής, 
αναπτύσσοντας ειδικά εργαλεία
αξιολόγησης, και να διαδίδει βέλτιστες
πρακτικές σε αυτό τον τομέα μέσω
εργαλείων πληροφορικής· υπενθυμίζει ότι 
η εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει 
στην αποτελεσματικότητα, την επάρκεια, 
τη νομιμότητα και τη διαφάνεια σε όλες 
τις φάσεις προγραμματισμού και χρήσης 
των Διαρθρωτικών Ταμείων και να 
ενισχύσει την κινητοποίηση και την 
οικιοποίηση σε σχέση με τα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων· 



PE445.635v02-00 20/36 AM\825158EL.doc

EL

υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο του 
εθελοντισμού στη διαδικασία της 
εταιρικής σχέσης·

Or. es

Τροπολογία 33
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή
να διατυπώσει έναν κοινής αποδοχής
ορισμό της έννοιας της εταιρικής σχέσης
ως όρο για τη συγκρότηση γνήσιων
εταιρικών σχέσεων με τις περιφερειακές
και τις τοπικές αρχές· ζητεί από την
Επιτροπή να εξακριβώνει με σοβαρότητα
την εφαρμογή αυτής της αρχής, 
αναπτύσσοντας ειδικά εργαλεία
αξιολόγησης, και να διαδίδει βέλτιστες
πρακτικές σε αυτό τον τομέα μέσω
εργαλείων πληροφορικής·

9. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να
διατυπώσει έναν κοινής αποδοχής ορισμό
της έννοιας της εταιρικής σχέσης ως όρο
για τη συγκρότηση γνήσιων εταιρικών
σχέσεων με τις περιφερειακές και τις
τοπικές αρχές καθώς και με τους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξακριβώνει με
σοβαρότητα την εφαρμογή αυτής της
αρχής, αναπτύσσοντας ειδικά εργαλεία
αξιολόγησης, και να διαδίδει βέλτιστες
πρακτικές σε αυτό τον τομέα μέσω
εργαλείων πληροφορικής·

Or. en

Τροπολογία 34
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. υπενθυμίζει την υποχρέωση δημόσιας 
διαβούλευσης με τους πολίτες και τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις τους 
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και επιμένει ότι η συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών συμβάλλει στη 
νομιμοποίηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων· διαπιστώνει ότι οι 
προσπάθειες για την εξασφάλιση της 
συμμετοχής του κοινού στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-
2013 δεν είχαν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να 
εντοπίσει τις ορθές πρακτικές και να 
διευκολύνει την εφαρμογή τους 
προκειμένου να σημειωθεί βελτίωση σε 
σχέση με τη συμμετοχή των πολιτών 
κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού·

Or. es

Τροπολογία 35
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί να ενσωματωθεί η αρχή της  
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε όλες τις 
φάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, που 
πρέπει να την εφαρμόσουν, θα έχουν 
όντως αποτελέσματα·

10. ζητεί να ενσωματωθεί η αρχή της  
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε όλες τις 
φάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, που 
πρέπει να την εφαρμόσουν, θα έχουν 
όντως αποτελέσματα· υπενθυμίζει στο 
πλαίσιο αυτό την πρόταση για εδαφικό 
σύμφωνο εκ μέρους των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε σχέση με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2000 με στόχο να 
ενθαρρυνθούν οι περιφέρειες και οι δήμοι 
προκειμένου να συμβάλλουν στην επιτυχή 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
για το 2020·

Or. nl
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Τροπολογία 36
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα σύστημα κατάρτισης και 
κινητικότητας για τους τοπικούς και 
περιφερειακούς παράγοντες που 
συμμετέχουν στη διαχείριση των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής·

11. καλεί την Επιτροπή, σε σύνδεση με το 
πιλοτικό πρόγραμμα "Erasmus των 
αιρετών σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο" που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να δημιουργήσει ένα 
σύστημα κατάρτισης και κινητικότητας για
τους εκπροσώπους και τους τοπικούς και 
περιφερειακούς παράγοντες που 
συμμετέχουν στη διαχείριση των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής·

Or. cs

Τροπολογία 37
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να
δημιουργήσει ένα σύστημα κατάρτισης και
κινητικότητας για τους τοπικούς και
περιφερειακούς παράγοντες που
συμμετέχουν στη διαχείριση των
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής·

11. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει
ένα σύστημα κατάρτισης και
κινητικότητας για τους τοπικούς και
περιφερειακούς παράγοντες που
συμμετέχουν στη διαχείριση των
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής και 
τούτο προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα των προγραμμάτων που 
υποβάλλονται και να υπάρξει 
ανταπόκριση στο στόχο της 
αποτελεσματικότητας σε σχέση πε την 
πολιτική συνοχής·

Or. fr
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Τροπολογία 38
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να
δημιουργήσει ένα σύστημα κατάρτισης και
κινητικότητας για τους τοπικούς και
περιφερειακούς παράγοντες που
συμμετέχουν στη διαχείριση των
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής·

11. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει
ένα σύστημα κατάρτισης και
κινητικότητας για τους τοπικούς και
περιφερειακούς παράγοντες που
συμμετέχουν στη διαχείριση των
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, από 
κοινού με τους εταίρους που έχουν 
ειδικευθεί στην εφαρμογή των εννοιών 
της ολοκληρωμένης προσέγγισης και της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 39
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών θα έπρπε 
να διευρύνουν το πεδίο δράσης τους σε 
σχέση με τη διακυβέρνηση και την 
εταιρική σχέση, να δώσουν έμφαση στα 
πολιτικά και στρατηγικά διδάγματα που 
αποκομίστηκαν από τα προηγούμενα 
προγράμματα και να εξασφαλίσουν τη 
συμμετοχή του κοινού στην ανταλλαγή 
εμπειριών σε όλες τις γλώσσες της 
Ένωσης προκειμένου να συμβάλλουν 
στην ουσιαστική εφαρμογή των 
βελτίστων πρακτικών·

Or. es



PE445.635v02-00 24/36 AM\825158EL.doc

EL

Τροπολογία 40
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι ένας ενισχυμένος 
ρόλος για το περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο πρέπει να αντιστοιχεί σε 
ενισχυμένο εποπτικό ρόλο της Επιτροπής, 
με επίκεντρο τα συστήματα ελέγχου αντί 
για μεμονωμένα έργα· παροτρύνει την 
Επιτροπή να ολοκληρώσει την έγκριση 
των εκθέσεων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ώστε να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις στις πληρωμές και απώλεια 
πιστώσεων λόγω αποδεσμεύσεως, και να 
διατυπώσει πρόταση σχετικά με τον 
ανεκτό κίνδυνο σφάλματος πριν το 2012·

12. πιστεύει ότι ένας ενισχυμένος ρόλος 
για το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
πρέπει να αντιστοιχεί σε ενισχυμένο 
εποπτικό ρόλο της Επιτροπής, με 
επίκεντρο τα συστήματα ελέγχου αντί για 
μεμονωμένα έργα· απαιτεί στο πλαίσιο 
αυτό ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης των εθνικών υπηρεσιών· 
παροτρύνει την Επιτροπή να ολοκληρώσει 
την έγκριση των εκθέσεων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, ώστε να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις στις πληρωμές και απώλεια 
πιστώσεων λόγω αποδεσμεύσεως, και να 
διατυπώσει πρόταση σχετικά με τον 
ανεκτό κίνδυνο σφάλματος πριν το 2012·

Or. de

Τροπολογία 41
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες σε σχέση με την πολιτική 
συνοχής και τη διαρθρωτική πολιτική 
πρέπει να είναι καλύτρα συντονισμένες 
προκειμένου να μη θίγεται η συνέπεια της 
περιφερειακής πολιτικής· αξιώνει ως εκ 
τούτου να καταστεί υποχρεωτικός ο 
συντονισμός στο πλαίσιο της Επιτροπής 
υπό την αιγίδα της Γενικής 
ΔιεύθυνσηςΠεριφερειακών Θεμάτων που 
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είναι αρμόδια για την πολιτική συνοχής 
και τη διαρθρωτική πολιτική και με τη 
συμμετοχή των γενικών διευθύνσεων που 
είναι αρμόδιες για τις σχετικές τομεακές 
πρωτοβουλίες· ζητεί, έχοντας υπόψη την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων 
βάσει της Συνθήκης της Λισσαβώνας, να 
συνδεθούν στενότερα οι κοινότητες αυτές 
με την εκπόνηση της πολιτικής σε 
επίπεδο Επιτροπής, προκειμένου να 
αυξηθεί η υπευθυνότητα στο επίπεδο των 
αρμοδίων για τα προγράμματα· απαιτεί 
εξάλλου αυξημένο επί τόπου έλλεγχο σε 
σχέση με τα αποτελέσματα εκ μέρους της 
Επιτροπής προκειμένου να αξιολογείται 
καλύτερα η αποτελεσματικότητα των 
δομών του προγράμματος και εκείνη των 
δράσεων σε σχέση με τους 
προβλεπόμενους στόχους·

Or. de

Τροπολογία 42
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια είναι 
βασική προϋπόθεση για την επιτυχή 
εφαρμογή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις 
του αναθεωρημένου δημοσιονομικού 
κανονισμού και να αποκαλύψουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς 
χρήστες των Διαρθρωτικών Ταμείων·

Or. en
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Τροπολογία 43
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η συνέχιση του 
προγράμματος Erasmus για τους τους 
τοπικούς και τους περιφερειακούς 
εκπροσώπους -τεχνικό προσωπικό 
υπεύθυνο για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων- προβλέποντας τη δέουσα 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο των 
προσεχών διαπραγματεύσεων για τον 
προϋπολογισμό και ενισχύοντας τα 
δίκτυα με τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, μεταξύ άλλων και μέσω της 
Επιτροπής Περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 44
Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε
λειτουργία πρόσθετους μηχανισμούς
τεχνικής βοήθειας για να προωθήσει τη
γνώση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν
την εφαρμογή, ιδίως τα νέα κράτη μέλη, 
τα οποία είναι σχετικά λιγότερο 
ενημερωμένα και πεπειραμένα όσον 
αφορά τους κανόνες που διέπουν την 
πολιτική συνοχής·

16. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε
λειτουργία πρόσθετους μηχανισμούς
τεχνικής βοήθειας για να προωθήσει τη
γνώση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν
την εφαρμογή, ιδίως στα κράτη μέλη, 
όπου, σύμφωνα με την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση των προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2000-
2006 εκ μέρους της Επιτροπής, 
παρατηρείται ότι σε μεγάλο βαθμό, 
παραμένουν τα προβλήματα σε σχέση με 
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τη διοκητική τους ικανότητα κατά την 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 45
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
λειτουργία πρόσθετους μηχανισμούς
τεχνικής βοήθειας για να προωθήσει τη 
γνώση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν 
την εφαρμογή, ιδίως τα νέα κράτη μέλη, τα 
οποία είναι σχετικά λιγότερο ενημερωμένα 
και πεπειραμένα όσον αφορά τους κανόνες 
που διέπουν την πολιτική συνοχής·

16. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη
λειτουργία πρόσθετων μηχανισμών
τεχνικής βοήθειας για να προωθήσει τη 
γνώση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν 
την εφαρμογή, ιδίως τα νέα κράτη μέλη, τα 
οποία είναι σχετικά λιγότερο ενημερωμένα 
και πεπειραμένα όσον αφορά τους κανόνες 
που διέπουν την πολιτική συνοχής·
προτείνει στην Επιτροπή να δημιουργήσει 
μια μόνιμη υπηρεσία παροχής βοηθείας 
για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές 
προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση 
των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων·

Or. ro

Τροπολογία 46
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
λειτουργία πρόσθετους μηχανισμούς 
τεχνικής βοήθειας για να προωθήσει τη 
γνώση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν 
την εφαρμογή, ιδίως τα νέα κράτη μέλη, 

16. καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
λειτουργία πρόσθετους μηχανισμούς 
τεχνικής βοήθειας για να προωθήσει τη 
γνώση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν 
την εφαρμογή, ιδίως για τις περιφέρειες 
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τα οποία είναι σχετικά λιγότερο 
ενημερωμένα και πεπειραμένα όσον 
αφορά τους κανόνες που διέπουν την 
πολιτική συνοχής·

που είναι σχετικά λιγότερο ενημερωμένες
και πεπειραμένες όσον αφορά τους 
κανόνες που διέπουν την πολιτική 
συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 47
Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί στο πλαίσιο αυτό την 
Επιτροπή να εξετάσει τους τρόπους 
ενίσυσης ενός θετικού συσχετισμού 
μεταξύ της μακρόχρονης εμπειρίας στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της 
βελτίωσης της διοκητικής ικανότητας, 
προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη 
αξία της πολιτικής συνοχής και να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των 
ενεργειών·

Or. en

Τροπολογία 48
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί μια τυποποιημένη εφαρμογή
του ενιαίου προτύπου ελέγχου σε όλα τα
επίπεδα ελέγχου, για να αποφευχθούν η
επικάλυψη των λογιστικών ελέγχων και η
υπερβολή στους ελέγχους γενικότερα· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εκδώσει ένα

17. ζητεί μια τυποποιημένη εφαρμογή του
ενιαίου προτύπου ελέγχου και 
ενημέρωσης (SISA) σε όλα τα επίπεδα
ελέγχου, για να αποφευχθούν η επικάλυψη
των λογιστικών ελέγχων και η υπερβολή
στους ελέγχους γενικότερα· παροτρύνει
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ενιαίο εγχειρίδιο ελέγχου, το οποίο να
περιλαμβάνει όλα τα κατευθυντήρια
σημειώματα που έχουν συνταχθεί μέχρι
στιγμής·

την Επιτροπή να εκδώσει ένα ενιαίο
εγχειρίδιο ελέγχου, το οποίο να
περιλαμβάνει όλα τα κατευθυντήρια
σημειώματα που έχουν συνταχθεί μέχρι
στιγμής·

Or. en

Τροπολογία 49
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. επισημαίνει ότι οι αποκεντρωμένοι 
μηχανισμοί αποτελούν βασικό παράγοντα 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης· 
δεδομένης της ανάγκης για απλούστευση, 
καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
να αναθέσουν σε τρίτους την εφαρμογή 
ενός τμήματος επιχειρησιακού 
προγράμματος όπου κρίνεται σκόπιμοκαι 
να εκμεταλλεύονται καλύτερα τις 
συνολικές επιδοτήσεις

Or. en

Τροπολογία 50
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. είναι πεπεισμένο ότι η
συμμόρφωση με τις διαδικασίες δεν μπορεί
να γίνεται εις βάρος της ποιότητας των
παρεμβάσεων· ζητεί από την Επιτροπή μία
πολύ πιο προσανατολισμένη στο
αποτέλεσμα πολιτική για το μέλλον, η
οποία να εστιάζεται μάλλον στην ποιοτική

19. είναι πεπεισμένο ότι η συμμόρφωση με
τις διαδικασίες δεν μπορεί να γίνεται εις
βάρος της ποιότητας των παρεμβάσεων· 
ζητεί από την Επιτροπή μία πολύ πιο
προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα
πολιτική για το μέλλον, η οποία να
εστιάζεται μάλλον στην ποιοτική απόδοση
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απόδοση και στην ανάπτυξη στρατηγικών
έργων παρά στους ελέγχους· για το σκοπό
αυτό παροτρύνει την Επιτροπή να
αναπτύξει αντικειμενικούς και
μετρήσιμους δείκτες, συγκρίσιμους καθ’ 
όλη την ΕΕ·

και στην ανάπτυξη στρατηγικών έργων
παρά στους ελέγχους· για το σκοπό αυτό
παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει
αντικειμενικούς και μετρήσιμους δείκτες, 
συγκρίσιμους καθ’ όλη την ΕΕ και να 
συνεχίσει τον προβληματισμό σχετικά με 
την ανάγκη ελαστικότητας των κανόνων 
στις περιπτώσεις οικνομικών κρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 51
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. είναι πεπεισμένο ότι η 
συμμόρφωση με τις διαδικασίες δεν μπορεί 
να γίνεται εις βάρος της ποιότητας των 
παρεμβάσεων· ζητεί από την Επιτροπή μία 
πολύ πιο προσανατολισμένη στο 
αποτέλεσμα πολιτική για το μέλλον, η 
οποία να εστιάζεται μάλλον στην ποιοτική 
απόδοση και στην ανάπτυξη στρατηγικών 
έργων παρά στους ελέγχους· για το σκοπό 
αυτό παροτρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει αντικειμενικούς και 
μετρήσιμους δείκτες, συγκρίσιμους καθ’ 
όλη την ΕΕ·

19. είναι πεπεισμένο ότι η συμμόρφωση με 
τις διαδικασίες δεν μπορεί να γίνεται εις 
βάρος της ποιότητας των παρεμβάσεων· 
ζητεί από την Επιτροπή μία πολύ πιο 
προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα 
πολιτική για το μέλλον, η οποία να 
εστιάζεται μάλλον στην ποιοτική απόδοση 
και στην ανάπτυξη στρατηγικών έργων 
παρά στους ελέγχους· για το σκοπό αυτό 
παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει 
αντικειμενικούς και μετρήσιμους δείκτες, 
συγκρίσιμους καθ’ όλη την ΕΕ, με 
διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 52
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα·

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα· προκειμένου 
να διευκολύνεται η απορρόφηση των 
πόρων·

Or. ro

Τροπολογία 53
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα·

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής
·καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
προτείνει σαφείς και κατανοητούς 
κανόνες που δεν θα χρειάζονται συχνές 
τροποποιήσεις και να προτείνει έναν 
μηχανισμό ελέγχου των εθνικών κανόνων, 
ώστε να αποφεύγεται ην πρόσθετη και 
ανώφελη περιπλοκή των απαιτήσεων για 
τους πιθανούς εταίρους που ενδέχεται να 
αποθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα έργα·

Or. en
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Τροπολογία 54
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα·

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση του 
δημοσιονομικού κανονισμού και των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα· συνιστά να 
μην οδηγήσει η ενίσχυση της διαφάνειας 
σε σχέση με τη χρήση των ευρωπαϊκών 
ταμείων σε δυσανάλογη αύξηση του 
διοικητικού φόρτου·

Or. fr

Τροπολογία 55
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα·

20. παρατηρεί ότι η εφαρμογή 
διαδικασιών που χαρακτηρίζονται από 
σαφήνεια και διαφάνεια είναι παράγων 
χρηστής διακυβέρνησης και επαινεί ως εκ 
τούτου τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα·

Or. es
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Τροπολογία 56
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα·

20. επαινεί τη διαρκή απλοποίηση των
κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων· 
ζητεί μια απλούστερη διάρθρωση των
ταμείων για μετά το 2013, όχι ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης αλλά ως γενική
αρχή της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, 
ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή
πιθανών εταίρων στα έργα· υποστηρίζει 
κάποια ελαστικότητα στα μέτρα που 
προβλέπονται στους κανονισμούς 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση·

Or. ro

Τροπολογία 57
Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. χαιρετίζει την Έκθεση Στρατηγικής 
της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 
των προγραμμάτων στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής ΄του 2010 δεδομένου 
ότι μπορεί να τροφοδοτήσει με πολύτιμες 
πληροφορίες τη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής· τα ευρήματά της πρέπει 
επίσης να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο 
πλαίσιο της διατύπωσης προτάσεων για 
τη βελτίωση της εφαρμογής στην πράξη 
των προγραμμάτων αυτών·

Or. en
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Τροπολογία 58
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. υπενθυμίζει την προσήλωσή του σε 
μια ισχυρή και άρτια χρηματοδοτούμενη 
πολιτική συνοχής που θα εξασφαλίζει την 
αρμονική ανάπτυξη όλων των 
περιφερειών της ΕΕ· ζητεί να 
διατηρηθούν τα οικονομικά μέσα της 
πολιτικής αυτής και μετά το 2013 και να 
απορριφθεί κάθε προσπάθεια 
επανεθνικοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 59
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη
τις αρχές της διαφοροποίησης και της
αναλογικότητας σε μελλοντικούς
κανονισμούς και να προσαρμόσει τις
απαιτήσεις στο μέγεθος των
προγραμμάτων και στο χαρακτήρα των
εταίρων, ιδίως όπου συμμετέχουν μικρές
κρατικές αρχές· ζητεί να χρησιμοποιούνται
ευρύτερα οι συντελεστές και τα ποσά κατ’ 
αποκοπήν για όλα τα ταμεία, ιδίως
προκειμένου για τις πάγιες δαπάνες και την
τεχνική βοήθεια· ζητεί να προβλεφθούν πιο
ευέλικτα κριτήρια αξιολόγησης για
καινοτόμα έργα και μετριοπαθέστερες
απαιτήσεις ελέγχου για πιλοτικά έργα·

21. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις
αρχές της διαφοροποίησης και της
αναλογικότητας σε μελλοντικούς
κανονισμούς και να προσαρμόσει τις
απαιτήσεις στο μέγεθος των
προγραμμάτων και στο χαρακτήρα των
εταίρων, ιδίως όπου συμμετέχουν μικρές
κρατικές αρχές· ζητεί να χρησιμοποιούνται
ευρύτερα οι συντελεστές και τα ποσά κατ’ 
αποκοπήν για όλα τα ταμεία, ιδίως
προκειμένου για τις πάγιες δαπάνες και την
τεχνική βοήθεια· ζητεί να προβλεφθούν πιο
ευέλικτα κριτήρια αξιολόγησης για
καινοτόμα έργα και μετριοπαθέστερες
απαιτήσεις ελέγχου για πιλοτικά έργα·
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει 
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την αρχή του "Συμβολαίου 
εμπιστοσύνης" με τα κρ·ατη μέλη να 
δεσμεύονται σε σχέση με τη χρηστή 
χρήση των Ταμείων και να το
κατορθώνουν·

Or. fr

Τροπολογία 60
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
τις αρχές της διαφοροποίησης και της 
αναλογικότητας σε μελλοντικούς 
κανονισμούς και να προσαρμόσει τις 
απαιτήσεις στο μέγεθος των 
προγραμμάτων και στο χαρακτήρα των 
εταίρων, ιδίως όπου συμμετέχουν μικρές 
κρατικές αρχές· ζητεί να χρησιμοποιούνται 
ευρύτερα οι συντελεστές και τα ποσά κατ’ 
αποκοπήν για όλα τα ταμεία, ιδίως 
προκειμένου για τις πάγιες δαπάνες και την 
τεχνική βοήθεια· ζητεί να προβλεφθούν πιο 
ευέλικτα κριτήρια αξιολόγησης για 
καινοτόμα έργα και μετριοπαθέστερες 
απαιτήσεις ελέγχου για πιλοτικά έργα·

21. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
αρχές της διαφοροποίησης και της 
αναλογικότητας σε μελλοντικούς 
κανονισμούς και να προσαρμόσει τις 
απαιτήσεις στο μέγεθος των 
προγραμμάτων και στο χαρακτήρα των 
εταίρων, ιδίως όπου συμμετέχουν μικρές 
κρατικές αρχές· ζητεί να χρησιμοποιούνται 
ευρύτερα οι συντελεστές και τα ποσά κατ’ 
αποκοπήν για όλα τα ταμεία, ιδίως 
προκειμένου για τις πάγιες δαπάνες και την 
τεχνική βοήθεια· ζητεί να προβλεφθούν πιο 
ευέλικτα κριτήρια αξιολόγησης για 
καινοτόμα έργα προκειμένου αυτά να 
ενθαρρύνονται και μετριοπαθέστερες 
απαιτήσεις ελέγχου για πιλοτικά έργα·

Or. ro

Τροπολογία 61
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 
συντομότερο δυνατό τις προτάσεις 
κανονισμών για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, να εκπονήσει τις 
αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές και 
να παράσχει τη δέουσα κατάρτιση εν 
ευθέτω χρόνω όπως επίσης να 
διευκολύνει τις διαπραγματευτικές 
διαδικασίες και την έγκριση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
προκειμένου να αποφευχθεί η 
οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και 
στην απορρόφηση των πόρων μετά το 
2013·

Or. en


