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Τροπολογία 1
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η αδιαμφισβήτητη
προστιθέμενη αξία από την ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής συνιστά τον καλύτερο 
τρόπο για δημιουργία θέσεων εργασίας και 
προαγωγή της αύξησης της οικονομίας· 
τονίζει ότι τα προγράμματα που άρχισαν 
μετά το 2007 απαιτούν υψηλότερα ποσά 
πιστώσεων πληρωμών και ότι αυτή η 
ανάγκη πρέπει να αντικατοπτρίζεται κατ' 
αντιστοιχία στον προϋπολογισμό 2012 της 
ΕΕ·

1. θεωρεί ότι η αδιαμφισβήτητη 
προστιθέμενη αξία από την ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής συνιστά τον καλύτερο 
τρόπο για δημιουργία θέσεων εργασίας και 
προαγωγή της αύξησης της οικονομίας, 
συμβάλλοντας στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών και 
στην ευημερία του πληθυσμού· τονίζει ότι 
τα προγράμματα που άρχισαν μετά το 2007 
απαιτούν υψηλότερα ποσά πιστώσεων 
πληρωμών και ότι αυτή η ανάγκη πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται κατ' αντιστοιχία στον 
προϋπολογισμό 2012 της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 2
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η αδιαμφισβήτητη 
προστιθέμενη αξία από την ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής συνιστά τον καλύτερο 
τρόπο για δημιουργία θέσεων εργασίας και 
προαγωγή της αύξησης της οικονομίας· 
τονίζει ότι τα προγράμματα που άρχισαν 
μετά το 2007 απαιτούν υψηλότερα ποσά 
πιστώσεων πληρωμών και ότι αυτή η 
ανάγκη πρέπει να αντικατοπτρίζεται κατ' 
αντιστοιχία στον προϋπολογισμό 2012 της 
ΕΕ·

1. θεωρεί ότι η αδιαμφισβήτητη 
προστιθέμενη αξία από την ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής συνιστά τον καλύτερο 
τρόπο για δημιουργία θέσεων εργασίας και 
προαγωγή της αύξησης της οικονομίας· 
τονίζει ότι τα προγράμματα που άρχισαν 
μετά το 2007 καθίστανται πλήρως 
επιχειρησιακά και, συνεπώς, απαιτούν 
υψηλότερα ποσά πιστώσεων πληρωμών 
και ότι αυτή η ανάγκη πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται κατ' αντιστοιχία στον 
προϋπολογισμό 2012 της ΕΕ·
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Τροπολογία 3
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η αδιαμφισβήτητη 
προστιθέμενη αξία από την ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής συνιστά τον καλύτερο 
τρόπο για δημιουργία θέσεων εργασίας και 
προαγωγή της αύξησης της οικονομίας· 
τονίζει ότι τα προγράμματα που άρχισαν 
μετά το 2007 απαιτούν υψηλότερα ποσά 
πιστώσεων πληρωμών και ότι αυτή η 
ανάγκη πρέπει να αντικατοπτρίζεται κατ' 
αντιστοιχία στον προϋπολογισμό 2012 της 
ΕΕ·

1. θεωρεί ότι η αδιαμφισβήτητη 
προστιθέμενη αξία από την ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής συνιστά τον καλύτερο 
τρόπο για δημιουργία θέσεων εργασίας και 
προαγωγή της αύξησης της οικονομίας και 
της αειφόρου ανάπτυξης· τονίζει ότι τα 
προγράμματα που άρχισαν μετά το 2007 
απαιτούν υψηλότερα ποσά πιστώσεων 
πληρωμών και ότι αυτή η ανάγκη πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται κατ' αντιστοιχία στον 
προϋπολογισμό 2012 της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 4
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τα αποτελέσματα του 
δημοψηφίσματος της 29ης Μαρτίου
2009, τα οποία επιτρέπουν στη Mayotte –
γαλλικό πλέον διαμέρισμα – να κάνει 
αίτηση να λάβει καθεστώς απόκεντρης 
περιφέρειας με ισχύ από το 2014, κάτι 
που θα μπορούσε να της χορηγηθεί με 
ομοφωνία από το Συμβούλιο, όπως ορίζει 
το άρθρο Article 355, παράγραφος 6, της 
Συνθήκης· τονίζει την ανάγκη να τεθούν 
σε ισχύ, στο πρότυπο του προενταξιακού 
μέσου, διατάξεις που να επιτρέπουν στις 
τοπικές αρχές της Mayotte να 
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προετοιμαστούν γι' αυτό το ενδεχόμενο·

Or. fr

Τροπολογία 5
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής είναι 
θεμελιώδες μέσον για τη διόρθωση των 
διαρθρωτικών ανισορροπιών και των 
ανταγωνιστικών ασυμμετριών στην ΕΕ, 
διόρθωση που είναι απολύτως αναγκαία 
για το μέλλον του ευρωπαϊκού σχεδίου 
και προκειμένου να βγει μια πιο δυνατή 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την υφιστάμενη 
κρίση·

Or. pt

Τροπολογία 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει ένα πολύπλοκο όραμα, το οποίο 
καλύπτει τόσο την οικονομική ανάπτυξη 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών 
και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων, όσο και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και την αειφόρο 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους της 
ΕΕ 2020 και τις περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες· θεωρεί ότι το όραμα αυτό 
πρέπει να αποτυπώνεται και στο επίπεδο 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού·
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Τροπολογία 7
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει την πεποίθηση του 
Κοινοβουλίου ότι, ενώ οι δυνάμει των
τομέων 1α και 1β πόροι του 
προϋπολογισμού πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε οι 
τομείς πολιτικής να ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020, οι 
στόχοι της πολιτικής συνοχής, ήτοι η 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
είναι εξίσου σημαντικοί·

2. υπενθυμίζει την πεποίθηση του 
Κοινοβουλίου ότι, ενώ οι δυνάμει των 
τομέων 1α και 1β πόροι του 
προϋπολογισμού πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε οι 
τομείς πολιτικής να ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020, οι 
στόχοι της πολιτικής συνοχής, ήτοι η 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
είναι εξίσου σημαντικοί και ότι, συνεπώς, 
θα πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία 
μιας πραγματικής σύγκλισης και μιας 
αληθινής οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής, που να προωθεί την πλήρη 
αξιοποίηση του δυναμικού ενδογενούς 
ανάπτυξης κάθε χώρας και κάθε 
περιφέρειας, τη δημιουργία απασχόλησης 
με δικαιώματα, την εξάλειψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος·

Or. pt

Τροπολογία 8
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει την πεποίθηση του 
Κοινοβουλίου ότι, ενώ οι δυνάμει των 
τομέων 1α και 1β πόροι του

2. υπενθυμίζει την πεποίθηση του 
Κοινοβουλίου ότι, ενώ οι δυνάμει των 
τομέων 1α και 1β πόροι του 
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προϋπολογισμού πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε οι 
τομείς πολιτικής να ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020, οι 
στόχοι της πολιτικής συνοχής, ήτοι η 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
είναι εξίσου σημαντικοί·

προϋπολογισμού πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε οι 
τομείς πολιτικής να ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020, οι 
στόχοι της πολιτικής συνοχής, ήτοι η 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
είναι εξίσου σημαντικοί· σημειώνει ακόμη 
ότι, ναι μεν η ΕΕ 2020 είναι σημαντική, 
όμως οι ανάγκες και οι στόχοι των 
περιφερειών ποικίλλουν και ότι τούτο θα 
πρέπει να αποτυπώνεται στους στόχους 
πολιτικής, που θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ευελιξία για τις περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 9
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει την πεποίθηση του 
Κοινοβουλίου ότι, ενώ οι δυνάμει των 
τομέων 1α και 1β πόροι του 
προϋπολογισμού πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε οι 
τομείς πολιτικής να ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020, οι 
στόχοι της πολιτικής συνοχής, ήτοι η 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
είναι εξίσου σημαντικοί·

2. υπενθυμίζει την πεποίθηση του 
Κοινοβουλίου ότι, ενώ οι δυνάμει των 
τομέων 1α και 1β πόροι του 
προϋπολογισμού πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον ώστε οι 
τομείς πολιτικής να ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020, οι 
στόχοι της πολιτικής συνοχής, ήτοι η 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας 
των περιφερειών σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι εξίσου
σημαντικοί·

Or. es

Τροπολογία 10
Alain Cadec
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει τη άποψη του 
Κοινοβουλίου ότι χρειάζεται να επέλθει 
απλούστευση των σχετικών κανόνων και 
διαδικασιών υλοποίησης χωρίς να θίγεται 
η ανάγκη για διαφάνεια και απόδοση 
λογαριασμών·

4. επαναλαμβάνει τη άποψη του 
Κοινοβουλίου ότι χρειάζεται να επέλθει 
απλούστευση των σχετικών κανόνων και 
διαδικασιών υλοποίησης χωρίς να θίγεται 
η ανάγκη για διαφάνεια και απόδοση 
λογαριασμών· έχει επίγνωση, στο πλαίσιο 
αυτό, της ανάγκης να εναρμονισθούν οι 
κανόνες σχετικά με τα κεφάλαια κοινής 
διαχείρισης, στο πλαίσιο αναθεώρησης 
του δημοσιονομικού κανονισμού, αλλά 
εκφράζει την ανησυχία του για τις νέες, 
περιττές διοικητικές διατυπώσεις που 
σχεδιάζει η Επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία 11
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι τα πιλοτικά σχέδια 
συμβάλλουν στην καινοτομία στον τομέα 
της περιφερειακής ανάπτυξης και 
εκφράζει την ελπίδα να αυξηθεί η 
ικανότητα εφαρμογής τέτοιων σχεδίων·

Or. fr

Τροπολογία 12
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει και επαναλαμβάνει τη 
θέση του Κοινοβουλίου ότι στην πολιτική 
συνοχής πρέπει να χορηγούνται επαρκείς 
και κατάλληλοι πόροι προς επίτευξη του 
στόχου που τίθεται δυνάμει των Συνθηκών.

5. υπογραμμίζει και επαναλαμβάνει τη 
θέση του Κοινοβουλίου ότι στην πολιτική 
συνοχής πρέπει να χορηγούνται επαρκείς 
και κατάλληλοι πόροι προς επίτευξη του 
στόχου που τίθεται δυνάμει των Συνθηκών· 
εκφράζει, συνεπώς, την άποψη ότι για το 
2012 απαιτείται αύξηση σε πραγματικούς 
όρους του προϋπολογισμού της πολιτικής 
συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 13
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει και επαναλαμβάνει τη 
θέση του Κοινοβουλίου ότι στην πολιτική 
συνοχής πρέπει να χορηγούνται επαρκείς 
και κατάλληλοι πόροι προς επίτευξη του 
στόχου που τίθεται δυνάμει των Συνθηκών.

5. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση ενός σημαντικού
αριθμού τομέων της πολιτικής της ΕΕ·
υπογραμμίζει και επαναλαμβάνει τη θέση 
του Κοινοβουλίου ότι στην πολιτική 
συνοχής πρέπει να χορηγούνται επαρκείς 
και κατάλληλοι πόροι προς επίτευξη του 
στόχου που τίθεται δυνάμει των Συνθηκών.

Or. fi


