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Τροπολογία 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση 
που βασίζεται στην τοπική ανάπτυξη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη 
συνοχή, ενώ η αποκλειστική έμφαση σε
αστικά ζητήματα και στο ρόλο των πόλεων 
εντός του πλαισίου της πολιτικής συνοχής 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ασύμμετρη 
ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών 
περιοχών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση 
που βασίζεται στην τοπική ανάπτυξη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη 
συνοχή και ότι η πολιτική για τη συνοχή 
παραμένει το βασικό όργανο απόκρισης 
στις ειδικές προκλήσεις των αστικών 
περιοχών, η ανάπτυξη των οποίων πρέπει 
να συνδεθεί με αυτή των αγροτικών και 
των περιαστικών περιοχών μέσω 
συνεργιών μεταξύ των διαρθρωτικών 
ταμείων και του ΕΓΤΑΑ, κυρίως εντός 
ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου, 

Or. fr

Τροπολογία 2
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση 
που βασίζεται στην τοπική ανάπτυξη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη 
συνοχή, ενώ η αποκλειστική έμφαση σε 
αστικά ζητήματα και στο ρόλο των πόλεων 
εντός του πλαισίου της πολιτικής συνοχής 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ασύμμετρη 
ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών 
περιοχών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση 
που βασίζεται στην τοπική ανάπτυξη 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη 
συνοχή, ενώ η ισχυρή αστική διάσταση 
της πολιτικής συνοχής που 
αντικατοπτρίζει ευρύτερες λειτουργικές 
περιοχές πρέπει να συνοδεύεται από 
ισορροπημένες προϋποθέσεις για την 
σύνεργη ανάπτυξη τόσο των αστικών όσο 
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και των αγροτικών περιοχών

Or. en

Τροπολογία 3
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ α. έχοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, 
στα συμπεράσματά του της 21ης 
Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την 
Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα 
εφαρμογής προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από πλείονα ταμεία, 

Or. fr

Τροπολογία 4
Elie Hoarau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνορεύουν με τρίτες χώρες, οι οποίες  
επωφελούνται χρηματοδοτήσεων από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), 
πρέπει να μπορέσουν να προκύψουν 
ειδικές συνέργιες χρηματοδότησης 
ορισμένων προγραμμάτων, ώστε να 
αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό 
ευρωπαϊκών περιοχών που παρουσιάζουν 
τα χαρακτηριστικά αυτά,

Or. fr
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Τροπολογία 5
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την υποβολή πρότασης σχετικά με 
ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για τη 
διασφάλιση κοινής προσέγγισης και την 
αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ όλων 
των δράσεων που υπηρετούν, σε τοπικό 
επίπεδο, τους στόχους της πολιτικής της 
περαιτέρω συνοχής, όπως καθορίζονται 
από τις Συνθήκες και χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το 
ΕΚΤ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ·

1. ζητεί την υποβολή πρότασης σχετικά με 
ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο ήδη για την 
προσεχή δημοσιονομική περίοδο μετά το 
2013, για τη διασφάλιση κοινής 
προσέγγισης και την αξιοποίηση των 
συνεργιών μεταξύ όλων των δράσεων που 
υπηρετούν, σε τοπικό επίπεδο, τους 
στόχους της πολιτικής της περαιτέρω 
συνοχής, όπως καθορίζονται από τις 
Συνθήκες και χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ, το 
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ·

Or. pt

Τροπολογία 6
Elie Hoarau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί την υποβολή πρότασης σχετικά με 
ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για τη 
διασφάλιση κοινής προσέγγισης και την 
αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ όλων 
των δράσεων που υπηρετούν, σε τοπικό 
επίπεδο, τους στόχους της πολιτικής της 
περαιτέρω συνοχής, όπως καθορίζονται 
από τις Συνθήκες και χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το 
ΕΚΤ, το ΕΓΤΑΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας·

1. ζητεί την υποβολή πρότασης σχετικά με 
ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για τη 
διασφάλιση κοινής προσέγγισης και την 
αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ όλων 
των δράσεων που υπηρετούν, σε τοπικό 
επίπεδο, τους στόχους της πολιτικής της 
περαιτέρω συνοχής, όπως καθορίζονται 
από τις Συνθήκες και χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το 
ΕΚΤ, το ΕΓΤΑΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης·
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Or. fr

Τροπολογία 7
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην επανεξέταση του 
προϋπολογισμού για την έγκριση κοινού 
στρατηγικού πλαισίου από την Επιτροπή, 
ούτως ώστε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση 
των πολιτικών της ΕΕ που αποβλέπουν 
στην υλοποίηση της στρατηγικής για την 
«Ευρώπη 2020»· επισημαίνει, εντούτοις, 
ότι η δημιουργία ενισχυμένων συνεργειών 
μεταξύ των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα πέντε 
προαναφερθέντα ταμεία εντός ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου δεν είναι 
καθοριστικής σημασίας μόνο για την 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», αλλά επίσης, και 
πρωτίστως, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής για τη συνοχή που 
καθορίζονται από τη Συνθήκη·

2. επικροτεί την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην επανεξέταση του 
προϋπολογισμού για την έγκριση κοινού 
στρατηγικού πλαισίου από την Επιτροπή, 
ούτως ώστε να ενισχυθεί η ολοκλήρωση 
των πολιτικών της ΕΕ που αποβλέπουν 
στην υλοποίηση της στρατηγικής για την 
«Ευρώπη 2020»· στο πλαίσιο αυτό ζητεί 
την προώθηση συνεργιών μεταξύ των 
τρόπων χρηματοδότησης των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020· επισημαίνει, 
εντούτοις, ότι η δημιουργία ενισχυμένων 
συνεργιών μεταξύ των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από τα πέντε 
προαναφερθέντα ταμεία εντός ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου δεν είναι 
καθοριστικής σημασίας μόνο για την 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», αλλά επίσης, και 
πρωτίστως, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής για τη συνοχή που 
καθορίζονται από τη Συνθήκη·

Or. pt

Τροπολογία 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με 
τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης στον 
τομέα της ανάπτυξης και των 
επενδύσεων με στόχο τη βελτίωση του 
συντονισμού μεταξύ των κοινοτικών 
πόρων και των εθνικών 
χρηματοδοτήσεων για τους στόχους και 
τα προγράμματα· υπογραμμίζει την 
ανάγκη συμμετοχής των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στη σύλληψη και 
την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών· 
ζητεί συντονισμό των συμβάσεων αυτών 
με τις εθνικές μεταρρυθμίσεις των 
τομεακών πολιτικών με εδαφικές 
επιπτώσεις (π.χ. μεταφορές και υποδομές 
Ε&Α· 

Or. fr

Τροπολογία 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. εκτιμά ότι το Ταμείο Συνοχής πρέπει 
σταδιακά να εκλείψει για να ενσωματωθεί 
εν καιρώ στο ΕΤΠΑ για τις περιφέρειες 
σύγκλισης, διατηρώντας τις 
προτεραιότητες επενδύσεων στους τομείς 
που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. fr
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Τροπολογία 10
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κρίνει αναγκαίο τον εξορθολογισμό των 
δαπανών στον τομέα της πολιτικής για τη 
συνοχή με τον περιορισμό του 
κατακερματισμού των χρηματοδοτικών 
μέσων και οδών και επικροτεί την πρόταση 
της Επιτροπής για καλύτερη ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων και θεματική 
συγκέντρωση των κοινοτικών και εθνικών 
πόρων σε ορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ενισχυμένος συντονισμός 
μεταξύ των ταμείων, ενόψει της βελτίωσης 
του στρατηγικού χαρακτήρα της 
συγκεκριμένης πολιτικής· τονίζει, ωστόσο, 
ότι τα κράτη μέλη, καθώς και οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εξακολουθούν να χρειάζονται επαρκή 
βαθμό ευελιξίας για την προσαρμογή των 
προτεραιοτήτων στις ιδιαίτερες 
αναπτυξιακές ανάγκες τους·

4. κρίνει αναγκαίο τον εξορθολογισμό των 
δαπανών στον τομέα της πολιτικής για τη 
συνοχή με τον περιορισμό του 
κατακερματισμού των χρηματοδοτικών 
μέσων και οδών και επικροτεί την πρόταση 
της Επιτροπής για καλύτερη ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων και θεματική 
συγκέντρωση των κοινοτικών και εθνικών 
πόρων, χωρίς ωστόσο τούτο να αποβεί εις 
βάρος της επίτευξης των στόχων της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ενισχυμένος συντονισμός 
μεταξύ των ταμείων, ενόψει της βελτίωσης 
του στρατηγικού χαρακτήρα της 
συγκεκριμένης πολιτικής· εφιστά, ωστόσο, 
την προσοχή στο γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη καθώς και οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές εξακολουθούν να 
χρειάζονται επαρκή βαθμό ευελιξίας για 
την προσαρμογή των προτεραιοτήτων στις 
ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες τους·

Or. fr

Τροπολογία 11
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κρίνει αναγκαίο τον εξορθολογισμό των 
δαπανών στον τομέα της πολιτικής για τη 
συνοχή με τον περιορισμό του 
κατακερματισμού των χρηματοδοτικών 
μέσων και οδών και επικροτεί την πρόταση 
της Επιτροπής για καλύτερη ιεράρχηση 

4. κρίνει αναγκαίο τον εξορθολογισμό των 
δαπανών στον τομέα της πολιτικής για τη 
συνοχή με τον περιορισμό του 
κατακερματισμού των χρηματοδοτικών 
μέσων και την προώθηση καλύτερης 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
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των προτεραιοτήτων και θεματική 
συγκέντρωση των κοινοτικών και εθνικών 
πόρων σε ορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ενισχυμένος συντονισμός 
μεταξύ των ταμείων, ενόψει της βελτίωσης 
του στρατηγικού χαρακτήρα της 
συγκεκριμένης πολιτικής· τονίζει, ωστόσο, 
ότι τα κράτη μέλη, καθώς και οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εξακολουθούν να χρειάζονται επαρκή 
βαθμό ευελιξίας για την προσαρμογή των 
προτεραιοτήτων στις ιδιαίτερες 
αναπτυξιακές ανάγκες τους·

διαφόρων μέσων χρηματοδότησης·
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για 
καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
και θεματική συγκέντρωση των κοινοτικών 
και εθνικών πόρων σε ορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ενισχυμένος συντονισμός 
μεταξύ των ταμείων, ενόψει της βελτίωσης 
του στρατηγικού χαρακτήρα της 
συγκεκριμένης πολιτικής· τονίζει, ωστόσο, 
ότι τα κράτη μέλη, καθώς και οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
εξακολουθούν να χρειάζονται επαρκή 
βαθμό ευελιξίας για την προσαρμογή των 
προτεραιοτήτων στις ιδιαίτερες 
αναπτυξιακές ανάγκες τους·

Or. pt

Τροπολογία 12
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
κύριους λόγους για τους οποίους το 
ΕΤΠΑ και τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία 
αντιμετώπισαν δυσκολίες για να 
διοχετεύσουν αποτελεσματικά πόρους 
προς σχέδια με μεγαλύτερες δυνατότητες 
δημιουργίας οικονομικής ανάπτυξης και 
θέσεων απασχόλησης είναι το γεγονός ότι 
δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη 
δυνατότητα απορρόφησης παρά στα 
αποτελέσματα·

Or. en
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Τροπολογία 13
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο 
του κανονισμού που αφορά τις γενικές 
διατάξεις για τα ταμεία σύμφωνα με την 
πολιτική για τη συνοχή, είναι όμως 
ανάγκη να αποκτήσει τους δικούς του 
κανόνες·

Or. fr

Τροπολογία 14
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. υπενθυμίζει ότι ένας πολιτικός 
σχεδιασμός μη στοχοθετημένος και 
ασυντόνιστος μπορεί να καταλήξει να 
χρηματοδοτεί μία ευρύτατη και 
παράταιρη συλλογή σχεδίων, χωρίς να 
δίνει κατ' ανάγκη προτεραιότητα στις 
επενδύσεις με την  μεγαλύτερη επίπτωση 
στην ανταγωνιστικότητα και την 
οικονομική ανάπτυξη των περιοχών· 

Or. en

Τροπολογία 15
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. εκτιμά ότι η συνεργασία σε κάθε 
βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών που 
είναι αρμόδιες για τα διάφορα ταμεία 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΠΕ, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) πρέπει να 
υλοποιείται μέσω της συγκρότησης 
πολυταμειακών επιτροπών για την 
επιλογή και την παρακολούθηση των 
σχεδίων, προκειμένου να εξορθολογισθεί 
η χρηματοδότηση των προγραμμάτων, να 
βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση των 
ταμείων και να ελαφρυνθεί η 
γραφειοκρατία· 

Or. fr

Τροπολογία 16
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι περαιτέρω ενίσχυση του 
συντονισμού δεν απαιτείται μόνο μεταξύ 
των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή 
αυτών καθαυτών (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο 
Συνοχής), αλλά και μεταξύ των δράσεων 
που χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω 
μέσα και των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ΔΕΔ, του 
7ου προγράμματος πλαίσιο και του CIP·

7. τονίζει ότι περαιτέρω ενίσχυση του 
συντονισμού δεν απαιτείται μόνο μεταξύ 
των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή 
αυτών καθαυτών (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο 
Συνοχής), αλλά και μεταξύ των δράσεων 
που χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω 
μέσα και των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ΔΕΔ, του 
7ου προγράμματος πλαίσιο και του CIP, 
ενώ παράλληλα πρέπει να μπορούν να 
αναπτύσσονται συνέργιες μεταξύ των 
μέσων της εξωτερικής πτυχής των 
πολιτικών της Ένωσης, όπως το ΕΚΤ, το 
ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης ή το μέσο χρηματοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 17
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι περαιτέρω ενίσχυση του 
συντονισμού δεν απαιτείται μόνο μεταξύ 
των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή 
αυτών καθαυτών (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο 
Συνοχής), αλλά και μεταξύ των δράσεων 
που χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω 
μέσα και των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ΔΕΔ, του 
7ου προγράμματος πλαίσιο και του CIP·

7. τονίζει ότι περαιτέρω ενίσχυση του 
συντονισμού δεν απαιτείται μόνο μεταξύ 
των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή 
αυτών καθαυτών (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο 
Συνοχής), ιδιαίτερα μέσω της εφαρμογής 
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από 
πλείονα ταμεία, αλλά και μεταξύ των 
δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα εν 
λόγω μέσα και των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ΔΕΔ, του 
7ου προγράμματος πλαίσιο και του CIP·

Or. fr

Τροπολογία 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. εκτιμά ότι οι συνέργιες μπορεί να 
είναι σκόπιμες εντός του στόχου της 
εδαφικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΤΠΑ 
και των προενταξιακών μέσων και του 
μέσου γειτονίας, στο πλαίσιο 
διασυνοριακών προγραμμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 19
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι αυτή η αλληλοενίσχυση και 
ο συντονισμός των πολιτικών της ΕΕ 
μπορεί αδιαμφισβήτητα να εξασφαλίσει τα 
βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

8. πιστεύει ότι αυτή η αλληλοενίσχυση και 
ο συντονισμός των πολιτικών της ΕΕ 
μπορεί αδιαμφισβήτητα να εξασφαλίσει τα 
βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί ανάπτυξη 
των πρωτοβουλιών χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, όπως τα μέσα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕ, και 
μεγαλύτερη χρήση των μέσων αυτών·

Or. pt

Τροπολογία 20
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός, ότι 
πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά το συντονισμό 
μεταξύ των διαφόρων ταμείων και 
εκφράζουν καταφανώς την ανησυχία τους 
για την έλλειψη συνέργειας –ακόμη δε και 
για την επικάλυψη, σε ορισμένες 
περιπτώσεις– μεταξύ των ταμείων· τονίζει, 
εν προκειμένω, ότι οι σύνθετοι κανόνες 
διαχείρισης των ταμείων απαιτούν υψηλό 
επίπεδο θεσμικών ικανοτήτων για την 
υπέρβαση των φραγμών και τον 
ικανοποιητικό συντονισμό της υλοποίησής 
τους·

9. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός, ότι 
πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά το συντονισμό 
μεταξύ των διαφόρων ταμείων και 
εκφράζουν καταφανώς την ανησυχία τους 
για την έλλειψη συνέργειας –ακόμη δε και 
για την επικάλυψη, σε ορισμένες 
περιπτώσεις– μεταξύ των ταμείων· τονίζει, 
εν προκειμένω, ότι οι σύνθετοι κανόνες 
διαχείρισης των ταμείων απαιτούν υψηλό 
επίπεδο θεσμικών ικανοτήτων για την 
υπέρβαση των φραγμών και τον 
ικανοποιητικό συντονισμό της υλοποίησής 
τους· εξαίρει τη σημασία της 
συγχρηματοδότησης και την απαραίτητη 
απλοποίηση των κανόνων της ώστε να 
καταστεί δυνατή η ενίσχυση των 
συνεργιών μεταξύ των διαρθρωτικών 
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ταμείων·

Or. pt

Τροπολογία 21
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός, ότι 
πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά το συντονισμό 
μεταξύ των διαφόρων ταμείων και 
εκφράζουν καταφανώς την ανησυχία τους 
για την έλλειψη συνέργειας –ακόμη δε και 
για την επικάλυψη, σε ορισμένες 
περιπτώσεις– μεταξύ των ταμείων· τονίζει, 
εν προκειμένω, ότι οι σύνθετοι κανόνες 
διαχείρισης των ταμείων απαιτούν υψηλό 
επίπεδο θεσμικών ικανοτήτων για την 
υπέρβαση των φραγμών και τον 
ικανοποιητικό συντονισμό της υλοποίησής 
τους·

9. επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός, ότι 
πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά το συντονισμό 
μεταξύ των διαφόρων ταμείων και 
εκφράζουν καταφανώς την ανησυχία τους 
για την έλλειψη συνέργειας –ακόμη δε και 
για την επικάλυψη, σε ορισμένες 
περιπτώσεις– μεταξύ των ταμείων· τονίζει, 
εν προκειμένω, ότι οι σύνθετοι κανόνες 
διαχείρισης των ταμείων απαιτούν 
υπερβολικά υψηλό επίπεδο θεσμικών 
ικανοτήτων για την υπέρβαση των 
φραγμών και για τον ικανοποιητικό 
συντονισμό της υλοποίησής τους·

Or. fr

Τροπολογία 22
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. ζητεί διευκρίνιση της γεωγραφικής 
εμβέλειας και εναρμόνιση των κανόνων 
εκλεξιμότητας μεταξύ του ΕΤΠΑ και του 
ΕΓΤΠΑ στις αγροτικές και περιαστικές 
περιοχές, προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανώφελη επικάλυψη των δύο αυτών 
ταμείων·  επιμένει στην ανάγκη στενής 
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συνεργασίας για την επιλογή και την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα δύο αυτά 
ταμεία σε μια συγκεκριμένη περιοχή·

Or. fr

Τροπολογία 23
Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. εκτιμά σχετικά με το ανωτέρω ότι η 
συγχώνευση του ΕΚΤ με το Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
μπορεί να οδηγήσει σε απλούστευση της 
διαχείρισης των ταμείων και, προπάντων, 
σε φαινόμενα συνέργιας·

Or. de

Τροπολογία 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κοινοί κανόνες 
διαχείρισης, επιλεξιμότητας, ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ 
και το ΕΤΑ (ιδίως όσον αφορά τα μέτρα 
για τη στήριξη της οικονομικής 
διαφοροποίησης των αγροτικών και 
αλιευτικών περιοχών) δεν θα 
διαδραματίσουν μόνο καίριο ρόλο στην 
προώθηση και τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικότερης υλοποίησης των 

10. θεωρεί ότι οι κοινοί κανόνες 
διαχείρισης, επιλεξιμότητας, ελέγχου και 
υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ 
και το ΕΤΑ (ιδίως όσον αφορά τα μέτρα 
για τη στήριξη της οικονομικής 
διαφοροποίησης των αγροτικών και 
αλιευτικών περιοχών) δεν θα 
διαδραματίσουν μόνο καίριο ρόλο στην 
προώθηση και τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικότερης υλοποίησης των 
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προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή, αλλά θα συμβάλουν επίσης 
καθοριστικά στις προσπάθειες 
απλοποίησης· θεωρεί, επιπλέον, ότι τούτο 
θα μπορούσε να απλοποιήσει τόσο τη 
χρήση των ταμείων από τους δικαιούχους 
όσο και τη διαχείριση των ταμείων από τις 
εθνικές αρχές, περιορίζοντας τον κίνδυνο 
σφάλματος, παρέχοντας, ταυτόχρονα, την 
αναγκαία δυνατότητα διαφοροποίησης, 
ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι 
ιδιαιτερότητες των πολιτικών, των μέσων 
και των δικαιούχων, και διευκολύνοντας, 
επιπλέον, τη συμμετοχή μικρότερων 
ενδιαφερόμενων φορέων στα προγράμματα 
της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και 
την απορρόφηση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης·

προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή, αλλά θα συμβάλουν επίσης 
καθοριστικά στις προσπάθειες 
απλοποίησης· θεωρεί, επιπλέον, ότι τούτο 
θα μπορούσε να απλοποιήσει τόσο τη 
χρήση των ταμείων από τους δικαιούχους 
όσο και τη διαχείριση των ταμείων από τις 
εθνικές αρχές, περιορίζοντας τον κίνδυνο 
σφάλματος, παρέχοντας, ταυτόχρονα, την 
αναγκαία δυνατότητα διαφοροποίησης, 
ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι 
ιδιαιτερότητες των πολιτικών, των μέσων 
και των δικαιούχων, και διευκολύνοντας, 
επιπλέον, τη συμμετοχή μικρότερων 
ενδιαφερόμενων φορέων στα προγράμματα 
της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και 
την απορρόφηση της διαθέσιμης 
χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι 
η απλοποίηση αυτή θα συνοδευτεί από 
επαρκή δημοσιονομική κάλυψη ειδικά για 
την τεχνική στήριξη·

Or. fr

Τροπολογία 25
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενισχύσει τόσο την τεχνική στήριξη προς 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
διοικήσεις, όσο και την κατάρτισή τους, 
για την αύξηση των ικανοτήτων και των 
γνώσεών τους σχετικά με τους 
κανονισμούς και τα προβλήματα που 
συνδέονται με την εφαρμογή τους·

Or. en
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Τροπολογία 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει, παράλληλα, τη σημασία 
της ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων 
στα κράτη μέλη, σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο την 
υπέρβαση των φραγμών που εγείρονται για 
τη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στα 
διαρθρωτικά ταμεία και άλλα ταμεία και 
τη στήριξη του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής αποτελεσματικής πολιτικής· 
εμμένει στο θεμελιώδη ρόλο που καλείται 
να διαδραματίσει εν προκειμένω η 
Επιτροπή·

12. υπογραμμίζει, παράλληλα, τη σημασία 
της ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων 
στα κράτη μέλη, σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων φορέων, μέσω 
διευκολυμένης πρόσβασης στους πόρους 
τεχνικής στήριξης, με στόχο την 
υπέρβαση των φραγμών που εγείρονται για 
τη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στα 
διαρθρωτικά ταμεία και άλλα ταμεία και 
τη στήριξη του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής αποτελεσματικής πολιτικής· 
εμμένει στο θεμελιώδη ρόλο που καλείται 
να διαδραματίσει εν προκειμένω η 
Επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία 27
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία μπορεί και πρέπει να 
επιτευχθεί μέσω καλύτερης συνέργιας 
μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή και του 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ αυτών 
και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων·

Or. pt
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Τροπολογία 28
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 β. υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συντελεί  
σημαντικά στην προαγωγή του 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
φορέων λήψεως αποφάσεων και στην 
ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των 
διαφόρων μέσων χρηματοδότησης·

Or. pt

Τροπολογία 29
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 γ. υποστηρίζει μία αρχιτεκτονική της 
μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή που 
θα είναι απλούστερη, πιο εύκαμπτη και 
θα μπορεί να διευκολύνει τη μεγίστη 
δυνατή απορρόφηση και 
αποτελεσματικότητα των κονδυλίων·

Or. pt

Τροπολογία 30
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
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τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για 
την ενίσχυση των συνεργειών σε τοπικό 
επίπεδο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να 
εξετασθεί ενδεχομένως η δυνατότητα των 
κρατών μελών να επιλέγουν την εφαρμογή 
ενός μόνο επιχειρησιακού προγράμματος 
ανά περιφέρεια, το οποίο θα περιλαμβάνει 
διαφορετικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας) υπό μία ενιαία αρχή διαχείρισης·

τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για 
την ενίσχυση των συνεργιών σε τοπικό 
επίπεδο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να 
εξετασθεί ενδεχομένως η δυνατότητα των 
κρατών μελών να επιλέγουν την εφαρμογή 
ενός μόνο επιχειρησιακού προγράμματος 
ανά περιφέρεια, το οποίο θα περιλαμβάνει 
διαφορετικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας) υπό μία ενιαία αρχή διαχείρισης, 
δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συμβολή 
των περιφερειών σε αποκεντρωμένη 
προσέγγιση και στην παραχώρηση 
μεγαλύτερης αυτονομίας και ευλυγισίας 
στις περιφέρειες για συμμετοχή στις 
δικιές τους στρατηγικές και για την 
αξιοποίηση της περιφερειακής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης·

Or. pt

Τροπολογία 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για 
την ενίσχυση των συνεργειών σε τοπικό 
επίπεδο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να 
εξετασθεί ενδεχομένως η δυνατότητα των 
κρατών μελών να επιλέγουν την εφαρμογή 
ενός μόνο επιχειρησιακού προγράμματος 
ανά περιφέρεια, το οποίο θα περιλαμβάνει 
διαφορετικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας) υπό μία ενιαία αρχή διαχείρισης·

13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για 
την ενίσχυση των συνεργειών σε τοπικό 
επίπεδο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να 
εξετασθεί ενδεχομένως η δυνατότητα των 
κρατών μελών να επιλέγουν την εφαρμογή 
ενός μόνο επιχειρησιακού προγράμματος 
ανά περιφέρεια, το οποίο θα περιλαμβάνει 
διαφορετικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας) υπό μία ενιαία αρχή διαχείρισης· 
προτείνει στις εθνικές αρχές διαχείρισης 
των κρατών μελών να εκπονήσουν 
μελλοντικά επιχειρησιακά προγράμματα 
προσαρμοσμένα στους τοπικούς και 
περιφερειακούς στόχους·
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Τροπολογία 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για 
την ενίσχυση των συνεργειών σε τοπικό 
επίπεδο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να 
εξετασθεί ενδεχομένως η δυνατότητα των 
κρατών μελών να επιλέγουν την εφαρμογή 
ενός μόνο επιχειρησιακού προγράμματος 
ανά περιφέρεια, το οποίο θα περιλαμβάνει 
διαφορετικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ) υπό μία ενιαία 
αρχή διαχείρισης·

13. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 
τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για 
την ενίσχυση των συνεργειών σε τοπικό 
επίπεδο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να 
εξετασθεί ενδεχομένως η δυνατότητα των 
κρατών μελών να επιλέγουν την εφαρμογή 
ενός μόνο επιχειρησιακού προγράμματος 
ανά περιφέρεια ή ενός πολυπεριφερειακού 
επιχειρησιακού προγράμματος στο 
πλαίσιο μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών, το οποίο θα περιλαμβάνει 
διαφορετικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ) υπό μία ενιαία 
αρχή διαχείρισης·

Or. fr

Τροπολογία 33
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν 
προτεραιότητα σε επενδύσεις στις 
ικανότητες των οργάνων και στην 
απλοποίηση των εθνικών τους διατάξεων 
για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας 
και την αύξηση της ικανότητας 
απορρόφησης·

Or. en
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Τροπολογία 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. υπογραμμίζει την προστιθέμενη 
αξία των διασταυρούμενων 
χρηματοδοτήσεων μεταξύ ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ, από πλευράς ευκαμψίας, για τα 
προγράμματα κοινωνικής ένταξης και τις 
στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει οδηγό για τις αρχές 
διαχείρισης για να τις ενημερώνει σχετικά 
με τις προσφερόμενες ευκαιρίες και τους 
ισχύοντες κανόνες·

Or. fr

Τροπολογία 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από πλείονα ταμεία 
για τα κράτη μέλη και τις περιοχές που 
θα θελήσουν να τα χρησιμοποιήσουν· 
εκτιμά ότι τούτο θα συντελούσε σε ένα 
πιο ολοκληρωμένο και ευέλικτο τρόπο 
εργασίας και θα αύξανε την 
αποτελεσματικότητα μεταξύ των 
διαφόρων ταμείων (ΕΤΠΑ. ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΠΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας και Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
για την έρευνα)· 
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Τροπολογία 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να επεκτείνουν τους 
μηχανισμούς διακυβέρνησης της πολιτικής 
για τη συνοχή (ήτοι τον προγραμματισμό, 
τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση στο 
πλαίσιο της σύμπραξης μεταξύ εθνικού, 
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου) στα 
ταμεία εκείνα που καλύπτονται από το 
σχεδιαζόμενο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
ούτως ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών·

15. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
ευρωπαϊκό οδηγό για την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και να ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να τον εφαρμόσουν ανάλογα με τους 
τοπικούς και περιφερειακούς στόχους και 
να επεκτείνουν τους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης της πολιτικής για τη 
συνοχή (ήτοι τον προγραμματισμό, τη 
χρηματοδότηση και την υλοποίηση στο 
πλαίσιο της σύμπραξης μεταξύ εθνικού, 
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου) στα 
ταμεία εκείνα που καλύπτονται από το 
σχεδιαζόμενο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
ούτως ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
δαπανών·

Or. ro


