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Τροπολογία 1
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
περιορισμένο ποσοστό απορρόφησης των 
διαρθρωτικών ταμείων και ζητεί από την 
Επιτροπή να προσδιορίσει τους λόγους· 
είναι της γνώμης ότι η βέλτιστη 
απορρόφηση των ταμείων θα έπρεπε να 
είναι πολιτική προτεραιότητα, ιδίως στην 
προοπτική του προσεχούς 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Or. fr

Τροπολογία 2
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί περαιτέρω απλούστευση και 
διευκρίνιση των πρακτικών και της 
διοίκησης της περιφερειακής πολιτικής, 
έτσι ώστε όλες οι πιστώσεις που 
προορίζονται για την περιφερειακή 
ανάπτυξη να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότερο 
και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα 
τρόπο, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 
στόχοι ΕΕ 2020·

Or. en
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Τροπολογία 3
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πιλοτικό έργο που να αποβλέπει στην 
προώθηση μιας κοινής περιφερειακής 
ταυτότητας και συμφιλίωσης των εθνών 
π.χ. στην μακροπεριφέρεια του Δούναβη· 
θεωρεί ότι αυτά τα πιλοτικά έργα πρέπει να 
αποτελούνται από προγράμματα 
εκπαίδευσης και σεμινάρια για νέους με 
στόχο να καλλιεργηθούν ευκαιρίες 
πολιτιστικών ανταλλαγών και να υπάρξει 
συνεισφορά σε μια προοδευτική, αειφόρο, 
ευρωπαϊκή, μελλοντοστρεφή διάσταση 
συνύπαρξης· θεωρεί ότι αυτό θα 
προωθήσει την κοινωνική και οικονομική 
σταθερότητα στις εν λόγω περιφέρειες.

5. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πιλοτικό έργο που να αποβλέπει στην 
προώθηση μιας κοινής περιφερειακής 
ταυτότητας και συμφιλίωσης των εθνών 
π.χ. στις περιφέρειες τις οποίες διέσχιζε 
παλαιότερα το Σιδηρούν Παραπέτασμα, 
και στην μακροπεριφέρεια του Δούναβη, 
όπου εξακολουθούν να είναι ορατές οι 
"ουλές της ιστορίας" από τον μισό αιώνα 
διαίρεσης της Ευρώπης· θεωρεί ότι αυτά
τα πιλοτικά έργα πρέπει να αποτελούνται
από τη στήριξη σε διαμεθοριακά 
στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη, τη 
συνοχή και τον συντονισμό των δημόσιων 
υπηρεσιών και από προγράμματα 
εκπαίδευσης και σεμινάρια για νέους με 
στόχο να καλλιεργηθούν ευκαιρίες 
πολιτιστικών ανταλλαγών και να υπάρξει 
συνεισφορά σε μια προοδευτική, αειφόρο, 
ευρωπαϊκή, μελλοντοστρεφή διάσταση 
συνύπαρξης· θεωρεί ότι αυτό θα 
προωθήσει την κοινωνική και οικονομική 
σταθερότητα και την εδαφική συνοχή στις 
εν λόγω περιφέρειες·

Or. cs

Τροπολογία 4
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πιλοτικό έργο που να αποβλέπει στην 
προώθηση μιας κοινής περιφερειακής 

5. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πιλοτικό έργο που να αποβλέπει στην 
προώθηση μιας κοινής περιφερειακής 
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ταυτότητας και συμφιλίωσης των εθνών 
π.χ. στην μακροπεριφέρεια του Δούναβη· 
θεωρεί ότι αυτά τα πιλοτικά έργα πρέπει να 
αποτελούνται από προγράμματα 
εκπαίδευσης και σεμινάρια για νέους με 
στόχο να καλλιεργηθούν ευκαιρίες 
πολιτιστικών ανταλλαγών και να υπάρξει 
συνεισφορά σε μια προοδευτική, αειφόρο, 
ευρωπαϊκή, μελλοντοστρεφή διάσταση 
συνύπαρξης· θεωρεί ότι αυτό θα 
προωθήσει την κοινωνική και οικονομική 
σταθερότητα στις εν λόγω περιφέρειες.

ταυτότητας και συμφιλίωσης των εθνών 
π.χ. στην μακροπεριφέρεια του Δούναβη
και στην άντληση διδαγμάτων από τα 
πειράματα αυτά που να μπορούν να 
υιοθετηθούν ενδεχομένως σε άλλες 
μακροπεριφέρειες· θεωρεί ότι αυτά τα 
πιλοτικά έργα πρέπει να αποτελούνται από 
προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια 
για νέους με στόχο να καλλιεργηθούν 
ευκαιρίες πολιτιστικών ανταλλαγών και να 
υπάρξει συνεισφορά σε μια προοδευτική, 
αειφόρο, ευρωπαϊκή, μελλοντοστρεφή 
διάσταση συνύπαρξης· θεωρεί ότι αυτό θα 
προωθήσει την κοινωνική και οικονομική 
σταθερότητα στις εν λόγω περιφέρειες.

Or. en


