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Τροπολογία 1
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1233/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Δεκεμβρίου 2010 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
663/2009 σχετικά με τη θέσπιση
προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης
με την παροχή κοινοτικής οικονομικής
βοηθείας σε προγράμματα στον τομέα 
της ενέργειας,

Or. fr

Τροπολογία 2
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά 
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης σε ότι αφορά την 
επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την 
ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη 
ενέργεια στη στέγαση,,

Or. fr
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Τροπολογία 3
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική 
ανάπτυξη και από ποικιλία αστικών 
περιοχών και πόλεων διαφορετικού 
μεγέθους οι οποίες έχουν ετερογενείς 
αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την 
άποψη ότι δεν θα άρμοζε αλλά, 
απεναντίας, θα προβλημάτιζε 
περισσότερο να εγκριθεί κοινός ορισμός 
για τις "αστικές περιοχές",

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική 
ανάπτυξη και από ποικιλία αστικών 
περιοχών και πόλεων διαφορετικού 
μεγέθους οι οποίες έχουν ετερογενείς 
αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την 
άποψη ότι θα ήταν σκόπιμο να εγκριθεί 
κοινός ορισμός για τις "αστικές περιοχές",

Or. it

Τροπολογία 4
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική 
ανάπτυξη και από ποικιλία αστικών 
περιοχών και πόλεων διαφορετικού 
μεγέθους οι οποίες έχουν ετερογενείς 
αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την 
άποψη ότι δεν θα άρμοζε αλλά, 
απεναντίας, θα προβλημάτιζε περισσότερο 
να εγκριθεί κοινός ορισμός για τις "αστικές 
περιοχές",

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική 
ανάπτυξη και από ποικιλία αστικών 
περιοχών και πόλεων διαφορετικού 
μεγέθους οι οποίες έχουν ετερογενείς 
αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την 
άποψη ότι δεν θα άρμοζε αλλά, 
απεναντίας, θα προβλημάτιζε περισσότερο 
να εγκριθεί κοινός ορισμός για τις "αστικές 
περιοχές", επί καθαρά στατιστικής βάσης 
γεγονός που σημαίνει ότι θα έπρεπε να 
εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μια 
λειτουργική προσέγγιση μπορεί να 
οδηγήσει σε έναν τυποποιημένο ορισμό 
του "αστικού" δημιουργώντας έτσι τη 
βάση για έναν σαφή θεσμικό ορισμό της 
αστικής διάστασης της πολιτικής της ΕΕ,
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Or. de

Τροπολογία 5
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική 
ανάπτυξη και από ποικιλία αστικών 
περιοχών και πόλεων διαφορετικού 
μεγέθους οι οποίες έχουν ετερογενείς 
αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την 
άποψη ότι δεν θα άρμοζε αλλά, 
απεναντίας, θα προβλημάτιζε περισσότερο 
να εγκριθεί κοινός ορισμός για τις "αστικές 
περιοχές",

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική 
ανάπτυξη και από ποικιλία αστικών 
περιοχών και πόλεων διαφορετικού 
μεγέθους οι οποίες έχουν ετερογενείς 
αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την 
άποψη ότι δεν θα άρμοζε αλλά, 
απεναντίας, θα προβλημάτιζε περισσότερο 
να εγκριθεί κοινός ορισμός για τις "αστικές 
περιοχές"· ότι ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
των άλλων κοινοτικών πολιτικών να 
υπάρχει ένα σαφής από νομική άποψη και 
λειτουργικός ορισμός της αστικής 
διάστασης,

Or. fr

Τροπολογία 6
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική 
ανάπτυξη και από ποικιλία αστικών 
περιοχών και πόλεων διαφορετικού 
μεγέθους οι οποίες έχουν ετερογενείς 
αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την 
άποψη ότι δεν θα άρμοζε αλλά, 
απεναντίας, θα προβλημάτιζε περισσότερο 
να εγκριθεί κοινός ορισμός για τις "αστικές 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να 
χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική 
ανάπτυξη και από ποικιλία αστικών 
περιοχών και πόλεων διαφορετικού 
μεγέθους οι οποίες έχουν ετερογενείς 
αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την 
άποψη ότι δεν θα άρμοζε αλλά, 
απεναντίας, θα προβλημάτιζε περισσότερο 
να εγκριθεί κοινός ορισμός για τις "αστικές 
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περιοχές", περιοχές" και του όρου "αστικός" 
δεδομένου ότι είναι δύσκολο να 
συστεγασθούν οι διαφορετικές 
καταστάσεις που επικρατούν στα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες και θεωρεί ως εκ 
τούτου ότι ο οποιοσδήποτε υποχρεωτικός 
ορισμός και χαρακτηρισμός θα έπρεπε να 
αφεθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας που βασίζεται 
σε κοινούς ευρωπαϊκούς δείκτες,

Or. en

Τροπολογία 7
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. εκτιμώντας ότι η ΕΕ συμβάλλει μέσω 
των πολιτικών της στην αειφόρο ανάπτυξη 
των αστικών περιοχών αλλά, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, η πολιτική 
των αστικών περιοχών εναπόκειται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών,

B.εκτιμώντας ότι η ΕΕ συμβάλλει μέσω 
των πολιτικών της στην αειφόρο ανάπτυξη 
των αστικών περιοχών, θα έπρεπε να 
θεωρηθεί ότι πέραν των εθνικών αστικών 
πολιτικών, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, θα έπρεπε να 
προσδιοριστεί μια ευρωπαϊκή πολιτική 
των αστικών περιοχών,

Or. en

Τροπολογία 8
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, κύριος 
στόχος της πολιτικής για τις αστικές 
περιοχές είναι η συμβολή στην κοινωνική 
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συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως 
με τη βελτίωση των υποδομών και των 
υπηρεσιών που είναι στη διάθεση των 
πολιτών και των αστικών κοινοτήτων,

Or. it

Τροπολογία 9
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις 
παρουσιάζουν μια μοναδική 
αρχιτεκτονική και πολιτιστική δυναμική, 
ότι διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες 
κοινωνικής ένταξης και επιτρέπουν την 
κοινωνική ισορροπία χάρις στη 
διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας 
και του μόνιμου δεσμού μεταξύ κέντρου 
και περιφερειών,

Or. fr

Τροπολογία 10
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στον 
κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ 
έχει σαφώς αυξήσει τη χρηματοδότηση 
που διατίθεται για τις πόλεις, μολονότι η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αστική 
ανάπτυξη κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας 
μίας ενισχυμένης τομεακής εστίασης στα 
επί μέρους επιχειρησιακά προγράμματα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στον 
κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ 
έχει σαφώς αυξήσει τη χρηματοδότηση 
που διατίθεται για τις πόλεις· ·ότι καλό θα 
ήταν να εντοπιστούν σαφώς 
προσδιορισμένοι στόχοι για την αστική 
ανάπτυξη στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
προκειμένου να ευνοηθεί η συγκέντρωση 
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πόρων,

Or. it

Τροπολογία 11
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στον 
κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ 
έχει σαφώς αυξήσει τη χρηματοδότηση 
που διατίθεται για τις πόλεις, μολονότι η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αστική 
ανάπτυξη κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας μίας 
ενισχυμένης τομεακής εστίασης στα επί 
μέρους επιχειρησιακά προγράμματα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στον 
κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ 
έχει σαφώς αυξήσει τη χρηματοδότηση 
που διατίθεται για τις πόλεις, μολονότι η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αστική 
ανάπτυξη κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας μίας 
ενισχυμένης τομεακής εστίασης στα επί 
μέρους επιχειρησιακά προγράμματα και 
ότι επί της ουσίας, η ένταξη αυτή 
παραμένει ανεπαρκή και χρειάζεται ως εκ 
τούτου να συνεχιστεί η επέκτασή της,

Or. de

Τροπολογία 12
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στον 
κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ 
έχει σαφώς αυξήσει τη χρηματοδότηση 
που διατίθεται για τις πόλεις, μολονότι η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αστική 
ανάπτυξη κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας μίας 
ενισχυμένης τομεακής εστίασης στα επί 
μέρους επιχειρησιακά προγράμματα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στον 
κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ 
έχει σαφώς αυξήσει τη χρηματοδότηση 
που διατίθεται για τις πόλεις, μολονότι η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αστική 
ανάπτυξη κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας μίας 
ενισχυμένης τομεακής εστίασης στα επί 
μέρους επιχειρησιακά προγράμματα και 
ότι η ένταξη αυτή χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετικά ελλειπή συμμετοχή των 
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τοπικών εταίρων,

Or. fr

Τροπολογία 13
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στον 
κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ 
έχει σαφώς αυξήσει τη χρηματοδότηση 
που διατίθεται για τις πόλεις, μολονότι η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αστική 
ανάπτυξη κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας μίας 
ενισχυμένης τομεακής εστίασης στα επί 
μέρους επιχειρησιακά προγράμματα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τις 
πρωτοβουλίες URBAN, οι αστικές 
δράσεις ενσωματώθηκαν στο ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη σύγκλιση και την 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και  
στους στόχους για την απασχόληση στο 
πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 
και ότι η ένταξη στον κύριο κορμό των 
δραστηριοτήτων της ΕΕ έχει σαφώς 
αυξήσει τη χρηματοδότηση που διατίθεται 
για τις πόλεις, μολονότι η ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στην αστική ανάπτυξη 
κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας μίας 
ενισχυμένης τομεακής εστίασης στα επί 
μέρους επιχειρησιακά προγράμματα,

Or. en

Τροπολογία 14
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
επικουρικότητα, στην ενισχυμένη και
διευρυμένη μορφή της, όπως
προσδιορίζεται στη ΣΛΕΕ, καθώς και η
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και μια
καλύτερα προσδιορισμένη αρχή εταιρικής
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σχέσης, είναι ουσιώδη στοιχεία για την
ορθή εφαρμογή όλων των πολιτικών της
ΕΕ και ότι η διάθεση πόρων και οι
αρμοδιότητες των τοπικών και
περιφερειακών αρχών θα έπρεπε να
ενισχυθούν ακολούθως,

Or. en

Τροπολογία 15
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση των τελευταίων ετών επιβάρυνε τις 
ανισότητες και την κοινωνική δυσπραγία 
σε ευρείες περιφερειακές περιοχές των 
μητροπόλεων· ότι μπροστά στην κρίση, οι 
τοπικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν με συγκεκριμένες 
ενέργειες για την καταπολέμηση της 
φτώχειας, τη στήριξη της κοινωνικής 
συνοχής και την απασχόληση,

Or. it

Τροπολογία 16
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
των πόλων ανάπτυξης βασιζόμενη στην 
παροχή κινήτρων για την οικονομική 
δραστηριότητα στις πόλεις δεν πέτυχε 
πολλές φορές να δώσει επαρκή ώθηση 
έχοντας επομένως περιορισμένη 
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επίδραση στα περίχωρα χωρίς να 
συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη,

Or. es

Τροπολογία 17
Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολύ λίγες 
περιοχές πόλεων, ανεξαρτήτως πλούτου ή 
οικονομικής ισχύος, ενδέχεται να 
παρουσιάζονται ειδικά προβλήματα όπως  
ακραία κοινωνική ανισότητα, φτώχεια, 
περιθωριοποίηση και υψηλή ανεργία που 
με τη στήριξη της πολιτικής συνοχής 
είναι δυνατόν να αμβλυνθούν ή και να 
επιλυθούν,

Or. de

Τροπολογία 18
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απλούστευση στην εφαρμογή της 
πολιτικής, περιλαμβανομένων των 
μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας, 
συμβάλλει στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, μειώνει τα 
ποσοστά σφάλματος, καθιστά τη δομή 
της πολιτικής φιλικότερη προς το χρήστη 
και αυξάνει την προβολή και ότι οι 
προσπάθειες για απλούστευση πρέπει να 
συνεχισθούν και να συνοδευθούν  από 
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απλούστευση των διαδικασιών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο εις τρόπον 
ώστε οι εκπρόσωποι των αστικών 
περιοχών να μπορούν να κατευθύνουν και 
να διαχειρίζονται καλύτερα τη χρήση των 
ευρωπαϊκών πόρων,

Or. en

Τροπολογία 19
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει, 
αφενός, την αστική διάσταση των 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της πολιτικής 
συνοχής και, αφετέρου, τη διακυβερνητική 
πτυχή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τον συντονισμό των πολιτικών 
των κρατών μελών για τα αστικά κέντρα, 
μία πτυχή που εφαρμόζεται μέσω άτυπων 
υπουργικών συνεδριάσεων με τον
συντονισμό των διαδοχικών προεδριών 
του Συμβουλίου και την ενεργό 
συμμετοχή της Επιτροπής· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι οι τοπικές κυβερνήσεις 
θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα 
και να συμμετέχουν πιο ενεργά στις 
δραστηριότητες της διακυβερνητικής 
πτυχής·

1. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει, 
αφενός, την αστική διάσταση των 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της πολιτικής 
συνοχής και, αφετέρου, τη διακυβερνητική 
πτυχή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τον συντονισμό των πολιτικών 
των κρατών μελών· συνιστά μεγαλύτερο
συντονισμό μεταξύ των δύο επιπέδων και 
στενότερη εμπλοκή των τοπικών φορέων·

Or. it

Τροπολογία 20
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει, 
αφενός, την αστική διάσταση των 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της πολιτικής 
συνοχής και, αφετέρου, τη διακυβερνητική 
πτυχή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τον συντονισμό των πολιτικών 
των κρατών μελών για τα αστικά κέντρα, 
μία πτυχή που εφαρμόζεται μέσω άτυπων 
υπουργικών συνεδριάσεων με τον 
συντονισμό των διαδοχικών προεδριών του 
Συμβουλίου και την ενεργό συμμετοχή της
Επιτροπής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να 
ενημερώνονται καλύτερα και να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στις 
δραστηριότητες της διακυβερνητικής 
πτυχής·

1. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει, 
αφενός, την αστική διάσταση των 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της πολιτικής 
συνοχής και, αφετέρου, τη διακυβερνητική 
πτυχή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τον συντονισμό των πολιτικών 
των κρατών μελών για τα αστικά κέντρα, 
μία πτυχή που εφαρμόζεται μέσω άτυπων 
υπουργικών συνεδριάσεων με τον 
συντονισμό των διαδοχικών προεδριών του 
Συμβουλίου και την ενεργό συμμετοχή της 
Επιτροπής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να 
ενημερώνονται καλύτερα και να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στις 
δραστηριότητες της διακυβερνητικής 
πτυχής· υπογραμμίζει την ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού των αποφάσεων 
και ενεργειών των τοπικών αρχών τόσο 
σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 21
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει, 
αφενός, την αστική διάσταση των 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της πολιτικής 
συνοχής και, αφετέρου, τη διακυβερνητική 
πτυχή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τον συντονισμό των πολιτικών 
των κρατών μελών για τα αστικά κέντρα, 
μία πτυχή που εφαρμόζεται μέσω άτυπων 
υπουργικών συνεδριάσεων με τον 
συντονισμό των διαδοχικών προεδριών του 

1. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει, 
αφενός, την αστική διάσταση των 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της πολιτικής 
συνοχής και, αφετέρου, τη διακυβερνητική 
πτυχή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τον συντονισμό των πολιτικών 
των κρατών μελών για τα αστικά κέντρα, 
μία πτυχή που εφαρμόζεται μέσω άτυπων 
υπουργικών συνεδριάσεων με τον 
συντονισμό των διαδοχικών προεδριών του 
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Συμβουλίου και την ενεργό συμμετοχή της 
Επιτροπής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να 
ενημερώνονται καλύτερα και να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στις 
δραστηριότητες της διακυβερνητικής 
πτυχής·

Συμβουλίου και την ενεργό συμμετοχή της 
Επιτροπής· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να 
ενημερώνονται καλύτερα και να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στις 
δραστηριότητες της διακυβερνητικής 
πτυχής·
(Τοποθέτηση του ακόλουθου τίτλου πάνω 
από την παρούσα παράγραφο:
Πλαίσιο της αστικής διάστασης)

Or. en

Τροπολογία 22
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. επισημαίνει την έγκριση της 
Διακήρυξης του Τολέδο και το Έγγραφο 
Αναφοράς του Τολέδο για την αστική 
αναζωογόνηση· συμφωνεί με την ανάγκη 
περισσότερης συνέχειας και συντονισμού  
σε σχέση με ένα κοινό πρόγραμμα 
εργασίας ή "Ευρωπαϊκή Αστική 
Ατζέντα"· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι 
υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη να 
ενισχυθεί ο συντονισμός και η συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και 
το στόχο να ενισχυθεί η αστική διάσταση 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και να 
προωθηθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη 
και οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
ενισχύοντας και αναπτύσσοντας μέσα για 
την εφαρμογή του Χάρτη της Λειψίας σε 
όλα τα επίπεδα· συγχαίρει τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή για τις προσπάθειές 
τους να συνεχισθεί η διαδικασία της 
Μασσαλίας και να εφαρμοσθεί ένα 
πλαίσιο αναφοράς για βιώσιμες 
ευρωπαϊκές πόλεις· παρακολουθεί με 
ενδιαφέρον την έναρξη της δοκιμαστικής 
φάσης του πλαισίου αναφοράς· ζητεί ως 
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εκ τούτου από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη  να εξασφαλίσουν καλύτερη 
ροή πληροφοριών σε σχέση με τη 
διαδικασία αυτή στις πόλεις που δεν 
συμμετέχουν και να κρατούν το 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με τις 
περαιτέρω εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, πέρα από τη σημαντική 
συμβολή των παρεμβάσεων της πολιτικής 
συνοχής στην ανάπτυξη των αστικών 
περιοχών, σημαντική επίπτωση στην 
αστική ανάπτυξη έχει επίσης και μία 
ολόκληρη δέσμη άλλων πολιτικών και 
προγραμμάτων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη 
για καλύτερη κατανόηση του εδαφικού 
αντίκτυπου των πολιτικών και ζητεί να 
ενισχυθεί το πρόγραμμα για το αστικό 
περιβάλλον στο πλαίσιο των πολιτικών της 
ΕΕ· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την 
προτροπή του να πραγματοποιήσει η 
Επιτροπή εκτίμηση του εδαφικού 
αντίκτυπου των εν λόγω πολιτικών και να 
διευρύνει τους υπάρχοντες μηχανισμούς 
για την αξιολόγηση του αντικτύπου·

2. σημειώνει ότι, πέρα από τη σημαντική 
συμβολή των παρεμβάσεων της πολιτικής 
συνοχής στην ανάπτυξη των αστικών 
περιοχών, σημαντική επίπτωση στην 
αστική ανάπτυξη έχει επίσης και μία 
ολόκληρη δέσμη άλλων πολιτικών (όπως 
για το περιβάλλον, τις μεταφορές, την 
ενέργεια κλπ) και προγραμμάτων της ΕΕ·
τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
κατανόηση του εδαφικού αντίκτυπου των 
πολιτικών και ζητεί να ενισχυθεί το 
πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στο 
πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ·
επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την 
προτροπή του να πραγματοποιήσει η 
Επιτροπή εκτίμηση του εδαφικού 
αντίκτυπου των εν λόγω πολιτικών και να 
διευρύνει τους υπάρχοντες μηχανισμούς 
για την αξιολόγηση του αντικτύπου·
χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τις ιδέες που 
εκτίθενται στην Πέμπτη έκθεση για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή καθώς και το έργο του Δικτυακού
Παρατηρητηρίου Ευρωπαϊκής 
Χωροταξίας (ΔΠΕΧ)·

Or. en
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Τροπολογία 24
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. θεωρεί ευπρόσδεκτη την πρόταση της
Επιτροπής για το μελλοντικό Κοινό 
Στρατηγικό Πλαίσιο που θα μπορούσε να 
αυξήσει τις συνέργειες μεταξύ των 
Ταμείων, προκειμένου ιδιαίτερα να 
επανεξεταστούν οι δεσμοί των αστικών 
ζωνών με την ύπαιθρο και τα περίχωρα· 
υπογραμμίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία της οριζόντιας και 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
πολιτικής συνοχής και ενθαρρύνει 
σχετικά περισσότερες συνέργειες με τις 
πολιτικές περιβάλλοντος, ενέργειας και 
μεταφορών που θα βοηθούσαν 
περισσότερο στις αστικές περιοχές ή τα 
περίχωρα όπου οι σχετικές προκλήσεις 
είναι σημαντικές·

Or. fr

Τροπολογία 25
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι 

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· ότι περιλαμβάνουν το  73% του



AM\864907EL.doc 17/66 PE462.880v01-00

EL

αστικές περιοχές επωμίζονται και το 
κόστος της οικονομικής 
παραγωγικότητας (άναρχη αστική 
επέκταση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, 
κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), ένα 
κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

ευρωπαϊκού πληθυσμού και
καταναλώνουν ποσοστό έως 70% της
ενέργειας στην ΕΕ· επισημαίνει ότι η
οικονομική αυτή ελκυστικότητα δεν
αρκεί για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη
ανάπτυξη και η ισορροπία στο χώρο και
ότι καλό θα ήταν να αποδοθεί
περισσότερη προσοχή  στο συνολικό
στόχο της εσωτερικής συνοχής και τις 
σχετικές προκλήσεις (άναρχη δόμηση, 
συμφόρηση, κοινωνική ανασφάλεια και 
αποκλεισμός, ενεργειακές ελλείψεις, 
εδαφική διαχείριση, στεγαστική κρίση, 
ρύπανση και υπερθέρμανση του πλανήτη 
κλπ)· θεωρεί ως εκ τούτου ότι υπάρχουν
στοιχεία που δικαιολογούν σαφώς την
κοινή ανάληψη υποχρεώσεων για τις
αστικές περιοχές της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 26
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αποτελούν τα 
κύρια κέντρα καινοτομίας, γνώσης και 
πολιτισμού χάρις στην παρουσία των 
ΜΜΕπ και συνεισφέρουν ως εκ τούτου
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης·· από την άλλη πλευρά, οι 
αστικές περιοχές επωμίζονται και το 
κόστος της οικονομικής παραγωγικότητας 
(άναρχη αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
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σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ εις τρόπον 
ώστε να μειωθούν τα διασυνοριακά 
αποτελέσματα της διασυνοριακής 
ανάπτυξης δημιουργώντας ταυτόχρονα 
βιώσιμες από περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής πλευράς πόλεις·

Or. pt

Τροπολογία 27
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης και ότι θα έπρεπε να 
λαμβάνεται υπόψη ότι μόνον οι πόλεις 
είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και διαθέτουν την 
κατάλληλη υποδομή που θα μπορέσει να 
προσελκύσει καινοτόμες δραστηριότητες 
με υψηλή προστιθέμενη αξία· από την 
άλλη πλευρά, οι αστικές περιοχές 
επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
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για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 28
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, συγκέντρωση
κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική 
και ηχητική ρύπανση, υψηλό ποσοστό 
ανεργίας, εγκληματικότητα, 
μετανάστευση  κοινωνικός αποκλεισμός,
κοινωνική πόλωση κλπ.), ένα κόστος το 
οποίο θέτει σε κίνδυνο τον ρόλο τους ως 
'κινητηρίων δυνάμεων της ανάπτυξης'·
θεωρεί ως εκ τούτου ότι υπάρχουν στοιχεία 
που δικαιολογούν σαφώς την κοινή 
ανάληψη υποχρεώσεων για τις αστικές 
περιοχές της ΕΕ·
(Τοποθέτηση του ακόλουθου υποτίτλου 
πάνω από την παρούσα παράγραφο:
Τοπικές ανάγκες και Ευρωπαϊκές 
Προτεραιότητες)

Or. en

Τροπολογία 29
Alain Cadec
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.) 
και χαρακτηρίζονται από έντονες 
κοινωνικές ανισορροπίες (ανεργία κλπ),
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 30
Kerstin Westphal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
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οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· τονίζει ότι οι οικονομικές 
αλλά και οι κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές εξελίξεις στις αστικές 
περιοχές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα 
περίχωρα· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ, γεγονός 
που απαιτεί χρηματοδότηση για τη 
μείωση του χάσματος υπαίθρου-πόλεων, 
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μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία και 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας 
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
προγραμμάτων προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη 
δυνατή χρήση των πόρων·

Or. ro

Τροπολογία 32
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι 
αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε 
πράξη τις πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια 
εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές 
περιοχές συμβάλλουν στη δημιουργία του 
80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές 
περιοχές επωμίζονται και το κόστος της 
οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη 
αστική επέκταση, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική 
ρύπανση, κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ.), 
ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον 
ρόλο τους ως 'κινητηρίων δυνάμεων της 
ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι 
υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων 
για τις αστικές περιοχές της ΕΕ· θεωρεί ότι 
η αστική ατζέντα πρέπει να επιδιώκει την 
ανάπτυξη βιώσιμων έξυπνων και 
περιεκτικών επενδύσεων προκειμένου να 
ενισχυθεί ο ρόλος των πόλεων στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020 και ως 
παράγοντα ανάπτυξης·

Or. ro
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Τροπολογία 33
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. πιστεύει ότι η μεγιστοποίηση της 
συμβολής των αστικών περιοχών στην 
οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, 
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ή 
βελτιώνοντας τις παραμέτρους τους ως 
"τόπους που είναι καλά να ζεις", 
αποτελεί κοινό στόχο των ευρωπαϊκών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
επιπέδων διακυβέρνησης· τονίζει ότι ενώ 
ο στόχος αυτός τυγχάνει ευρείας 
συναίνεσης, τα ειδικά μέτρα για την 
επίτευξή του ενδέχεται να διαφέρουν 
κατά τόπους· επισημαίνει ότι συνεπεία 
της ιστορικής ανάπτυξης στο δεύτερο 
ήμισυ του 20ου αιώνα, ορισμένες 
περιφέρειες και πόλεις θα χρειαστεί να 
θέσουν ευρύτερο φάσμα προτεραιοτήτων,
περιλαμβανομένης της σύγκλισης και 
θεωρεί επομένως ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί επαρκής ελαστικότητα που 
θα επιτρέπει σε ορισμένες αστικές 
περιοχές να βρουν τις λύσεις που 
περισσότερο ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τους, στο περιβάλλον υπό την 
ευρεία και στενή έννοια και στο 
αναπτυξιακό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 34
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υποστηρίζει την πρόταση της 
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Επιτροπής να ενισχυθεί η θέση της 
προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· θεωρεί 
ότι προς τούτο απαιτείται 
χρηματοδότηση του ‘Leader’, όπως 
Τοπικές Ομάδες Δράσης με πιστώσεις 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ)· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
τη θέση των πόλεων που εμπίπτουν στο
Leader, προκειμένου ιδιαίτερα να 
επιλυθούν τα κοινωνικά προβλήματα των 
πόλεων·

Or. fi

Τροπολογία 35
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα 
διττό στόχο – πρώτα για την παροχή 
βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να 
αναπτύξουν τις βασικές τους υλικές 
υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για 
την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής 
συμβολής τους στην οικονομική 
μεγέθυνση στην Ευρώπη και 
διαφοροποίηση από την οικονομική βάση 
και, δεύτερον, για την παροχή βοήθειας 
στις αστικές περιοχές ώστε να 
εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω 
ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και 
υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τεχνολογική εξέλιξη·

4. θεωρεί ότι η αστική διάσταση της 
πολιτικής συνοχής συνίσταται σε 
πολλαπλές αποστολές και συγκεκριμένα:

α) να προωθήσει τις πόλεις ως κινητήριο 
δύναμη της περιφερειακής ανάπτυξης 
βασιζόμενης σε ένα πολυκεντρικό 
μοντέλο και ως κύριους παράγοντες στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· 
τούτο καθορίζεται βάσει ενός 
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προσαρμοσμένου και σύγχρονου δικτύου 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών υποδομών, επί 
παραδείγματι μέσω της αποκατάστασης 
παλαιών βιομηχανικών χώρων και 
σύμφωνα με μια προσέγγιση που θα 
ευνοεί την αλληλεγγύη μεταξύ των 
πόλεων και όχι τον ανταγωνισμό·
β) να ενθαρρύνει την εσωτερική συνοχή
και την κοινωνική μείξη στις αστικές
περιοχές προκειμένου να
απαγκιστρωθούν από την κατάστασή
τους οι παρατημένες στην τύχη τους
συνοικίες επεμβαίνοντας ιδιαίτερα στις
συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων·
τούτο απαιτεί μια φιλόδοξη χωροταξική
πολιτική που θα βασίζεται στη διαφάνεια
και τη συμμετοχή έναντι των κατοίκων, 
των εμπειρογνωμόνων και των τοπικών
εκπροσώπων προκειμένου να προωθηθεί
η κινητικότητα και πρόσβαση στις
δημόσιες υπηρεσίες και να αξιοποιηθούν
οι δημόσιοι χώροι, τα αστικά πολιτιστικά
τοπία, οι οικολογικές συνοικίες, καθώς
και μια ανθρωπιστική και λειτουργική
αρχιτεκτονική και η αποκατάσταση του
συνόλου των νεόδμητων και παλαιών
κατοικιών που θα ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σε σχέση με το περιβάλλον και
την ενεργειακή απόδοση·
γ) να ενθαρρύνει τη δημιουργία και τη
λειτουργία δικτύων αστικών περιοχών σε
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 36
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα 
διττό στόχο – πρώτα για την παροχή 
βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να 
αναπτύξουν τις βασικές τους υλικές 
υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για 
την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής 
συμβολής τους στην οικονομική 
μεγέθυνση στην Ευρώπη και 
διαφοροποίηση από την οικονομική βάση 
και, δεύτερον, για την παροχή βοήθειας 
στις αστικές περιοχές ώστε να 
εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω 
ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και 
υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τεχνολογική εξέλιξη·

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα 
τριπλό στόχο – πρώτα για την παροχή 
βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να 
αναπτύξουν τις βασικές τους υλικές 
υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για 
την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής 
συμβολής τους στην οικονομική 
μεγέθυνση στην Ευρώπη και 
διαφοροποίηση από την οικονομική βάση 
και την ενεργειακή και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, ιδίως με προοπτική τη 
διατήρηση και τη βελτίωση του χώρου 
των αστικών κέντρων χωρίς την 
παραμικρή παρεμπόδιση των ποταμίων 
ροών στις πόλεις, κατά δεύτερο λόγο, για 
την παροχή βοήθειας στις αστικές περιοχές 
ώστε να εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά μέσω ευφυών επενδύσεων 
σε υποδομές και υπηρεσίες που βασίζονται 
στην τεχνολογική εξέλιξη και κατά τρίτο 
λόγο για την αναβάθμιση των αστικών 
περιοχών με την ανάκτηση βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και επιφανειών που έχουν 
υποστεί ρύπανση·

Or. it

Τροπολογία 37
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα 
διττό στόχο – πρώτα για την παροχή 
βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να 
αναπτύξουν τις βασικές τους υλικές 
υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για 

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής, με 
γνώμονα τη στρατηγική αντίληψη της 
επιδίωξης μιας έξυπνης, βιώσιμης και 
περιεκτικής ανάπτυξης, σε ένα διττό 
στόχο – πρώτα για την παροχή βοήθειας 
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την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής 
συμβολής τους στην οικονομική 
μεγέθυνση στην Ευρώπη και 
διαφοροποίηση από την οικονομική βάση 
και, δεύτερον, για την παροχή βοήθειας 
στις αστικές περιοχές ώστε να 
εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω 
ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και 
υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τεχνολογική εξέλιξη·

στις αστικές περιοχές ώστε να αναπτύξουν 
τις βασικές τους υλικές υποδομές ως 
προϋπόθεση ανάπτυξης για την πλήρη 
εκμετάλλευση της δυνητικής συμβολής 
τους στην οικονομική μεγέθυνση στην 
Ευρώπη και διαφοροποίηση από την 
οικονομική βάση και, δεύτερον, για την 
παροχή βοήθειας στις αστικές περιοχές 
ώστε να εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά μέσω ευφυών επενδύσεων 
σε υποδομές και υπηρεσίες που βασίζονται 
στην τεχνολογική εξέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 38
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα 
διττό στόχο – πρώτα για την παροχή 
βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να 
αναπτύξουν τις βασικές τους υλικές 
υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για 
την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής 
συμβολής τους στην οικονομική 
μεγέθυνση στην Ευρώπη και 
διαφοροποίηση από την οικονομική βάση 
και, δεύτερον, για την παροχή βοήθειας 
στις αστικές περιοχές ώστε να 
εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω 
ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και 
υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τεχνολογική εξέλιξη·

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα 
διττό στόχο – πρώτα για την παροχή 
βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να 
αναπτύξουν τις βασικές τους υλικές 
υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για 
την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής 
συμβολής τους στην οικονομική 
μεγέθυνση στην Ευρώπη και 
διαφοροποίηση από την οικονομική βάση 
και, δεύτερον, για την παροχή βοήθειας 
στις αστικές περιοχές ώστε να 
εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω 
ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και 
υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τεχνολογική εξέλιξη, έχοντας κατά νου 
την ανάγκη σύνδεσης των αστικών 
περιοχών με την ύπαιθρο με προοπτική 
την προώθηση της περιεκτικής 
ανάπτυξης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική 2020·
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Or. pt

Τροπολογία 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα 
διττό στόχο – πρώτα για την παροχή 
βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να 
αναπτύξουν τις βασικές τους υλικές 
υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για 
την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής 
συμβολής τους στην οικονομική 
μεγέθυνση στην Ευρώπη και 
διαφοροποίηση από την οικονομική βάση 
και, δεύτερον, για την παροχή βοήθειας 
στις αστικές περιοχές ώστε να 
εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω 
ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και 
υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τεχνολογική εξέλιξη·

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική 
διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα 
διττό στόχο – πρώτα για την παροχή 
βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να 
αναπτύξουν τις βασικές τους υλικές 
υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για 
την πλήρη εκμετάλλευση της δυνητικής 
συμβολής τους στην οικονομική 
μεγέθυνση στην Ευρώπη και 
διαφοροποίηση από την οικονομική βάση 
και, δεύτερον, για την παροχή βοήθειας 
στις αστικές περιοχές ώστε να 
εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω 
ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και 
υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τεχνολογική εξέλιξη σε στενό συσχετισμό
με τις εδαφικές ιδιομορφίες·

Or. ro

Τροπολογία 40
Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι οι πόλεις ιδιαίτερα, 
μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
επί παραδείγματι με ευφυή τοπικά
συστήματα δημόσιων μεταφορών, την
ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, το
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βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό που θα 
ελαχιστοποιεί τις αποστάσεις από το 
χώρο εργασίας και τις αστικές υποδομές 
κλπ· δηλώνει ότι θα χρειαστεί στο μέλλον 
μεγαλύτερη στήριξη των ενεργειών αυτών 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 41
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό του 
εκσυγχρονισμού των επενδύσεων στις 
υποδομές μέσω ευφυών τεχνολογιών που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν χρονίζοντα
προβλήματα μέσω της έννοιας της 
“ευφυέστερης αστικής ανάπτυξης”· 
πιστεύει ότι τέτοιες επενδύσεις σε 
υποδομές στον τομέα των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
μπορούν να αποτελέσουν σαφή κινητήρια 
δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης και 
των βασιζομένων στην καινοτομία 
οικονομικών δραστηριοτήτων, παράγων 
που συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων τα 
οποία είναι σε θέση να στοχεύουν στη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
απασχολήσεων και ανάπτυξης και πρέπει 
συνεπώς να θεωρούνται ως ευρωπαϊκή 
προτεραιότητα·

5. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό του 
εκσυγχρονισμού των υποδομών από 
πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης υπό τον όρο 
ότι θα είναι αποτελεσματικές και στη 
διάθεση όλων μέσω ευφυών τεχνολογιών, 
δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις σε 
περιβαλλοντικές και ενεργειακές 
υποδομές (με την προώθηση ιδιαίτερα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), στις 
αστικές μεταφορές, στην αποκατάσταση 
του αστικού ιστού και στη στήριξη των 
ΜΜΕπ καθώς και στις πράσινες 
καινοτομίες (όπως η ηλιακή ενέργεια και 
τα φωτοβολταϊκά) που μπορούν να 
αντιμετωπίσουν χρονίζοντα προβλήματα 
και να ευνοήσουν την εδαφική συνοχή και 
την επίτευξη των στόχων της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020· πιστεύει ότι τέτοιες 
επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν σαφή 
κινητήρια δύναμη της  βιώσιμης 
ανάπτυξης, πολλώ δε μάλλον με την 
εκμετάλλευση των ευκαιριών από 
πλευράς συγχρηματοδότησης εκ μέρους 
των Διαρθρωτικών Ταμείων, στήριξης 
από ειδικά προγράμματα όπως το 
"Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη" και της 
τεχνικής βοηθείας· θεωρεί ότι δεδομένης 
της σημασίας τους, τα προγράμματα 
αυτά θα έπρεπε να υπόκεινται σε μια 
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διαδικασία διαβουλεύσεων και 
συμμετοχής των κατοίκων·

Or. fr

Τροπολογία 42
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό του 
εκσυγχρονισμού των επενδύσεων στις 
υποδομές μέσω ευφυών τεχνολογιών που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν χρονίζοντα 
προβλήματα μέσω της έννοιας της 
“ευφυέστερης αστικής ανάπτυξης”·
πιστεύει ότι τέτοιες επενδύσεις σε 
υποδομές στον τομέα των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
μπορούν να αποτελέσουν σαφή κινητήρια 
δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης και 
των βασιζομένων στην καινοτομία 
οικονομικών δραστηριοτήτων, παράγων 
που συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων τα 
οποία είναι σε θέση να στοχεύουν στη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
απασχολήσεων και ανάπτυξης και πρέπει 
συνεπώς να θεωρούνται ως ευρωπαϊκή 
προτεραιότητα·

5. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό του 
εκσυγχρονισμού των επενδύσεων στις 
υποδομές μέσω ευφυών τεχνολογιών που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν χρονίζοντα 
προβλήματα μέσω της έννοιας της 
“ευφυέστερης αστικής ανάπτυξης”·
πιστεύει ότι τέτοιες επενδύσεις σε 
υποδομές στον τομέα των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
μπορούν να αποτελέσουν σαφή κινητήρια 
δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης και 
των βασιζομένων στην καινοτομία 
οικονομικών δραστηριοτήτων, παράγων 
που συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων τα 
οποία είναι σε θέση να στοχεύουν στη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, βιώσιμων 
απασχολήσεων και ευφυούς ανάπτυξης 
σύμφωνα με τους στόχους της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020 και ιδιαίτερα με 
την εταιρική σχέση για την τεχνολογία σε 
σχέση με τις ευφυείς πόλεις·

Or. it

Τροπολογία 43
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό του 
εκσυγχρονισμού των επενδύσεων στις 
υποδομές μέσω ευφυών τεχνολογιών που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν χρονίζοντα 
προβλήματα μέσω της έννοιας της 
“ευφυέστερης αστικής ανάπτυξης”·
πιστεύει ότι τέτοιες επενδύσεις σε 
υποδομές στον τομέα των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
μπορούν να αποτελέσουν σαφή κινητήρια 
δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης και 
των βασιζομένων στην καινοτομία 
οικονομικών δραστηριοτήτων, παράγων 
που συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων τα 
οποία είναι σε θέση να στοχεύουν στη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
απασχολήσεων και ανάπτυξης και πρέπει 
συνεπώς να θεωρούνται ως ευρωπαϊκή 
προτεραιότητα·

5. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό του 
εκσυγχρονισμού των επενδύσεων στις 
υποδομές μέσω ευφυών τεχνολογιών που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν χρονίζοντα 
προβλήματα σε σχέση με τη 
διακυβέρνηση των πόλεων, την 
υδροδότηση και τη χρήση του ύδατος, τις 
μεταφορές, τον τουρισμό, τη στέγαση, 
την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική 
πρόνοια, τη δημόσια ασφάλεια κλπ  μέσω 
της έννοιας της “ευφυέστερης αστικής 
ανάπτυξης”· πιστεύει ότι τέτοιες 
επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να 
αποτελέσουν σαφή κινητήρια δύναμη της 
οικονομικής μεγέθυνσης και των 
βασιζομένων στην καινοτομία 
οικονομικών δραστηριοτήτων, παράγων 
που συνδυάζει τα ακόλουθα στοιχεία 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων τα 
οποία είναι σε θέση να στοχεύουν στη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
απασχολήσεων και ανάπτυξης και πρέπει 
συνεπώς να θεωρούνται ως ευρωπαϊκή 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 44
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής στην προώθηση της κοινωνικής 
καινοτομίας στις αστικές περιοχές και 
ιδιαίτερα στις αφημένες στην τύχη τους 
συνοικίες, προκειμένου να ευνοηθεί η 
εσωτερική συνοχή και το ανθρώπινο 



PE462.880v01-00 32/66 AM\864907EL.doc

EL

κεφάλαιο, με μια περιεκτική και 
συμμετοχική προσέγγιση είτε σε σχέση με 
την κατάρτιση και την εκπαίδευση (ιδίως 
για τους νέους), την πρόσβαση στις 
μικροπιστώσεις, είτε προκειμένου να 
προωθηθεί η κοινωνική και 
χαρακτηριζόμενη από αλληλεγγύη 
οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 45
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
κύρια αδυναμία της Στρατηγικής της 
Λισσαβώνας έγκειται στην έλλειψη 
εύρυθμης λειτουργίας της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και στην ανεπαρκή 
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών καθώς και της κοινωνίας 
των πολιτών στα στάδια του σχεδιασμού, 
της προβολής και της εφαρμογής της 
στρατηγικής· τονίζει την ανάγκη 
βελτίωσης του συστήματος 
διακυβέρνησης της Στρατηγικής ΕΕ 2020 
με ισχυρότερη ενσωμάτωση των 
ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια·
(Τοποθέτηση του ακόλουθου υποτίτλου 
πάνω από την παρούσα παράγραφο:
Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Αρχή της 
Εταιρικής Σχέσης)

Or. en

Τροπολογία 46
Karima Delli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)·

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων 
όλων των αστικών περιοχών και ενώσεων 
τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς 
και των παραγόντων της κοινωνίας των 
πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
λήψεως αποφάσεων στην πολιτική 
συνοχής (στρατηγικός σχεδιασμός, 
καθορισμός των προβλεπόμενων 'εθνικών 
συμβάσεων στρατηγικής ανάπτυξης' και 
σχετικές με αυτές διαπραγματεύσεις)
καθώς και "συμβάσεων εταιρικής σχέσης 
για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις"·

Or. fr

Τροπολογία 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)·

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)· καλεί ως εκ 
τούτου τις τοπικές αρχές να εκπονήσουν 
συγκεκριμένα προγράμματα δράσης στο 
πλαίσιο των ειδικών αναπτυξιακών 
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στρατηγικών· χαιρετίζει το Σύμφωνο των 
Δημάρχων και τονίζει τη σημασία της 
χρησιμοποίησης των διαθεσίμων πόρων 
για την εφαρμογή προγραμμάτων δράσης 
με σκοπό την προώθηση της 
εκμετάλλευσης των τοπικών 
δυνατοτήτων στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενεργείας·

Or. ro

Τροπολογία 48
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)·

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την επιμόρφωση 
των αστικών και τοπικών διοικήσεων 
προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες 
για τα πολιτικά προγράμματα και 
πρωτοβουλίες σε σχέση με τις πόλεις, 
ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
αστικής διάστασης·

Or. pt
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Τροπολογία 49
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)·

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)· θεωρεί ότι 
πρόκειται για τον μοναδικό τρόπο 
προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 
τοπικές ανάγκες προλαμβάνοντας 
ταυτόχρονα τον κατακερματισμό των 
στρατηγικών στόχων και λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 50
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
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στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)·

στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)· μια καλή βάση 
για τη συμμετοχή αυτή ενδέχεται να 
αποτελεί το Εδαφικό Σύμφωνο που έχει 
σχεδιασθεί για κάθε κράτος μέλος·

Or. nl

Τροπολογία 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις)·

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να 
επιδιώκουν την επίσημη συμμετοχή των 
πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών 
περιοχών και ενώσεων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων στην 
πολιτική συνοχής (στρατηγικός 
σχεδιασμός, καθορισμός των 
προβλεπόμενων 'εθνικών συμβάσεων 
στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με 
αυτές διαπραγματεύσεις), επί 
παραδείγματι με τη δημιουργία νέων 
τύπων εταιρικής σχέσης·

Or. ro

Τροπολογία 52
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. πιστεύει ότι ο σύνδεσμος μεταξύ 
τοπικών σχεδίων δράσης και 
περιφερειακών/εθνικών προγραμμάτων 
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αναφοράς θα έπρεπε να ενισχυθεί και ότι 
η προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης των 
τοπικών κοινοτήτων με τοπικές ομάδες 
στήριξης και τοπικά σχέδια δράσης θα 
έπρεπε να υποστηριχθεί·

Or. en

Τροπολογία 53
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές·
υπενθυμίζει σχετικά ότι οι εσωτερικές 
συνέργειες δεν διασφαλίζονται πάντοτε·

Or. es

Τροπολογία 54
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές
προκειμένου να περιορισθεί η άναρχη 
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αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

αστική ανάπτυξη και να αντιμετωπιστεί η 
πρόκληση σε σχέση με το δημογραφικό 
πρόβλημα, την κινητικότητα, την 
κατοικία και την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· 
ενθαρρύνει σχετικά την εκπόνηση 
πραγματικών στρατηγικών για το αστικό 
περιβάλλον και την ύπαιθρο·
θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
και η αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν
τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των
αναπτυξιακών πολιτικών· συνιστά σχετικά
περισσότερες συνέργειες τόσο μεταξύ των
πόρων όσο και μεταξύ των διοικητικών
οντοτήτων που τους διαχειρίζονται, ιδίως
στο πλαίσιο των στρατηγικών
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης· 
ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό τη
χορήγηση συνολικών επιδοτήσεων στις 
πόλεις, τους οικισμούς και τις 
περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 55
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις προαστιακές ή 
αγροτικές περιοχές· θεωρεί ότι η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η αρχή της 
εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·
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Or. en

Τροπολογία 56
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· ζητεί 
περισσότερες διευκρινίσεις για ειδικές 
καταστάσεις όπως εκείνες στις 
μητροπολιτικές περιοχές, τις αστικές 
περιφέρειες και τους οικισμούς, όπου 
υπάρχει στενή αλληλοσύνδεση 
λειτουργιών· θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν τα αποτελεσματικότερα 
εργαλεία για την πρόληψη αφενός του 
διαχωρισμού σε τομείς και αφετέρου της 
κατάτμησης των αναπτυξιακών πολιτικών·

Or. nl

Τροπολογία 57
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
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πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών· θεωρεί 
επομένως ότι θα έπρεπε να ληφθούν 
βασικά ποσοτικά και ποιοτικά μέτρα για 
την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων 
και των γύρω περιοχών της υπαίθρου 
στος 4 τομείς πολιτικής με ειδική 
επίδραση στην ποιοτική τους ανάπτυξη 
και συγκεκριμένα, στις πολιτικές 
οικονομικής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης, την πολιτική οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής, τις πολιτικές
ολοκλήρωσης των διευρωπαϊκών
δικτύων και τις πολιτικές για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της ποιότητας ζωής·

Or. pt

Τροπολογία 58
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει
να συνδέεται στενά με τις γύρω
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών και καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή και ιδιαίτερα τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τις επαφές 
και την ανταλλαγή των ορθών πρακτικών 
μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων 
στις αστικές και αγροτικές περιοχές·

Or. pt
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Τροπολογία 59
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών· ζητεί από την 
Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να 
εντάσσουν ειδικά τη διάσταση πόλης-
υπαίθρου στα έγγραφα σχεδιασμού και να 
προβλέπουν χρηματοδότηση για τους 
καλύτερους δεσμούς των αστικών 
περιοχών με την ύπαιθρο·

Or. ro

Τροπολογία 60
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν 
αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές 
τους και, συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει 
να συνδέεται στενά με τις γύρω 
λειτουργικές ή αγροτικές περιοχές· θεωρεί 
ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ο 
χωροταξικός προγραμματισμός και η 
αρχή της εταιρικής σχέσης συνιστούν τα 
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πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

Or. it

Τροπολογία 61
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. τονίζει το ρόλο που διαδραματίζουν η 
διασυνοριακή συνεργασία, η διακρατική 
συνεργασία και η πρωτοβουλία URBACT
στη δημιουργία δικτύων πόλεων για την 
κοινοποίηση των βελτίστων πρακτικών 
και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων·
πιστεύει ότι τα υποστηριζόμενα δίκτυα 
θα έπρεπε να συνδέονται με πραγματικά 
αναπτυξιακά προγράμματα και καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τις πλατφόρμες 
προκειμένου να επιτρέπεται μια 
πειραματική προσέγγιση στην 
αναγέννηση και ανάπτυξη των πόλεων·

Or. en

Τροπολογία 62
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. θεωρεί ότι η διαδικασία "αστικής 
αναγέννησης" και "ολοκληρωμένης 
προσέγγισης" θα μπορούσε να καταλήξει 
σε μια νέα "αστική συμμαχία" που θα 
συνενώνει του ενδιαφερόμενους στη 
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διαδικασία "οικοδόμησης της πόλης"· η 
συμμαχία αυτή θα συνεχίσει να βασίζεται 
στη συναίνεση και να νομιμοποιείται με 
νέες μορφές διακυβέρνησης  εντός των 
οποίων τα κοινωνικά δίκτυα και τα 
δίκτυα πολιτών θα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο με κοινό στόχο την 
αξιοποίηση, αναγέννηση και εκ νέου 
ανακάλυψη της "υπάρχουσας πόλης" 
χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο
τους ανθρώπινους, κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς και οικονομικούς πόρους 
που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του 
χρόνου διοχετεύοντάς τους στην 
οικοδόμηση πόλεων διαχειριζόμενων 
σύμφωνα με αποτελεσματικούς, 
καινοτόμους, ευφυείς, περισσότερο 
βιώσιμους και κοινωνικά 
ολοκληρωμένους προσανατολισμούς·

Or. ro

Τροπολογία 63
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. επιθυμεί την προώθηση του 
πειραματισμού για την ανάπτυξη μιας 
εδαφικής, λειτουργικής και ευέλικτης 
προσέγγισης για την εφαρμογή της 
αστικής διάστασης (συνοικίες, πόλεις, 
οικισμοί, διασυνοριακά εδάφη), 
πειραματισμός που θα μπορούσε να είναι 
σκόπιμος, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΚΤ 
όπου μια συνολική εδαφική στρατηγική 
θα ολοκλήρωνε την προσέγγιση κατά 
κατηγορίες πληθυσμού·

Or. fr
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Τροπολογία 64
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν τα 
αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 
πρόληψη αφενός του διαχωρισμού σε 
τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των 
αναπτυξιακών πολιτικών·

Or. es

Τροπολογία 65
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
πρόγραμμα "Erasmus για τους τοπικούς 
και περιφερειακούς αιρετούς άρχοντες" 
προκειμένου να ενθαρρύνεται η μεταφορά 
των ορθών πρακτικών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την τοπική και την 
αστική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 66
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. επαναλαμβάνει τις συστάσεις του για 
τη συγκρότηση μιας Ομάδας Υψηλού 
Επιπέδου για την Αστική Ανάπτυξη σε 
πλαίσιο ΕΕ που θα συγκεντρώνει 
εντεταλμένους εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη υπεύθυνους για το 
συντονισμό των αστικών πολιτικών που 
θα προβαίνουν σε συστάσεις στο πλαίσιο 
των σχετικών πολιτικών και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
ομάδα αυτή θα έπρεπε να ασκεί τις 
δραστηριότητές της με σεβασμό της 
αρχής της επικουρικότητας και των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών στον 
τομέα της αστικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 67
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων και στην 
ευρύτερη χρήση της επιλογής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής·

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων και συνεπεία της 
αναγνώρισης των συγκεκριμένων 
ευθυνών τους, να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
της επιλογής εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
κατά την εφαρμογή και αξιολόγηση της 
πολιτικής συνοχής·



PE462.880v01-00 46/66 AM\864907EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 68
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων και στην 
ευρύτερη χρήση της επιλογής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής·

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· τα 
κράτη μέλη πρέπει σχετικά να 
διασφαλίζουν επαρκείς πόρους από τον 
προϋπολογισμό· ως εκ τούτου, για την 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
συνοχής και της στρατηγικής ΕΕ 2020, 
πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτική 
συμμετοχή των αιρετών τοπικών φορέων 
στη διαδικασία λήψεως στρατηγικών 
αποφάσεων και στην ευρύτερη χρήση της 
επιλογής εκχώρησης αρμοδιοτήτων κατά 
την εφαρμογή και αξιολόγηση της 
πολιτικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 69
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων και τις
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
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ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων και στην 
ευρύτερη χρήση της επιλογής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής·

ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων , η στενή 
συμμετοχή στην κατάρτιση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη 
ευρύτερη χρήση της επιλογής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 70
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων και στην 
ευρύτερη χρήση της επιλογής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής·

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων και στην 
ευρύτερη χρήση της επιλογής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής· τονίζει 
ότι η προτεραιότητα των τοπικών αρχών 
είναι η ευημερία και η ποιότητα ζωής 
των πολιτών που, από κοινού με τους 
ενδιαφερόμενους,  πρέπει να συμμετέχουν 
στις αναπτυξιακές στρατηγικές σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. ro
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Τροπολογία 71
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων και στην 
ευρύτερη χρήση της επιλογής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής·

8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές 
τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση 
πολιτική λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων και τις 
επενδύσεις με κονδύλια του δημοσίου· ως 
εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής συνοχής και της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται 
υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως 
στρατηγικών αποφάσεων και στην 
ευρύτερη χρήση της επιλογής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής·

(Τοποθέτηση πάνω από την παρούσα 
παράγραφο του υποτίτλου: Εκχώρηση 
Αρμοδιοτήτων)

Or. en

Τροπολογία 72
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι η αστική προοπτική 
επιτρέπει την αποτελεσματική και άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
συνδέονται με την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα των 
πολιτικών για την απασχόληση, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την 
κοινωνική συνοχή·

Or. it
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Τροπολογία 73
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συνιστά, για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, την χρήση μίας από τις 
ακόλουθες επιλογές για την εφαρμογή της 
αστικής διάστασης σε επίπεδο κράτους 
μέλους: ανεξάρτητα επιχειρησιακά 
προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται 
συγκεκριμένες αστικές περιοχές ή κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
καλύπτουν τις αστικές περιοχές 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
συνολικές επιδοτήσεις ή διαχωρισμός 
αστικών μέτρων και πόρων στο πλαίσιο 
ειδικών περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

9. . συνιστά, για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, την χρήση της αστικής 
διάστασης σε επίπεδο κράτους μέλους

Or. en

Τροπολογία 74
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συνιστά, για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, την χρήση μίας από τις 
ακόλουθες επιλογές για την εφαρμογή της 
αστικής διάστασης σε επίπεδο κράτους 
μέλους: ανεξάρτητα επιχειρησιακά 
προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται 
συγκεκριμένες αστικές περιοχές ή κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
καλύπτουν τις αστικές περιοχές 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
συνολικές επιδοτήσεις ή διαχωρισμός 

9. θεωρεί επιτακτική για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού, την χρήση της 
αστικής διάστασης στο επίπεδο της πλέον 
προσήκουσας διακυβέρνησης, συχνότερα 
τοπικό ή διαπεριφερειακό, με τη 
χορήγηση συνολικών επιδοτήσεων· 
θεωρεί ότι η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 
αποτελεί ευκαιρία προβολής και 
αποτελεσματικότητας·
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αστικών μέτρων και πόρων στο πλαίσιο 
ειδικών περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 75
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συνιστά, για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, την χρήση μίας από τις 
ακόλουθες επιλογές για την εφαρμογή της 
αστικής διάστασης σε επίπεδο κράτους 
μέλους: ανεξάρτητα επιχειρησιακά 
προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται 
συγκεκριμένες αστικές περιοχές ή κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
καλύπτουν τις αστικές περιοχές 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
συνολικές επιδοτήσεις ή διαχωρισμός 
αστικών μέτρων και πόρων στο πλαίσιο 
ειδικών περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

9. συνιστά, για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, την χρήση μίας από τις 
ακόλουθες επιλογές για την εφαρμογή της 
αστικής διάστασης σε επίπεδο κράτους 
μέλους: ανεξάρτητα επιχειρησιακά 
προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται 
συγκεκριμένες αστικές περιοχές ή κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
καλύπτουν τις αστικές περιοχές 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή ακόμη
συνολικές επιδοτήσεις ή διαχωρισμός 
αστικών μέτρων και πόρων στο πλαίσιο 
ειδικών περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Or. it

Τροπολογία 76
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συνιστά, για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, την χρήση μίας από τις 
ακόλουθες επιλογές για την εφαρμογή της 
αστικής διάστασης σε επίπεδο κράτους 
μέλους: ανεξάρτητα επιχειρησιακά 

9. συνιστά, για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, την χρήση μίας από τις 
ακόλουθες επιλογές για την εφαρμογή της 
αστικής διάστασης σε επίπεδο κράτους 
μέλους: ανεξάρτητα επιχειρησιακά 
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προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται 
συγκεκριμένες αστικές περιοχές ή κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
καλύπτουν τις αστικές περιοχές 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
συνολικές επιδοτήσεις ή διαχωρισμός 
αστικών μέτρων και πόρων στο πλαίσιο 
ειδικών περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται 
συγκεκριμένες αστικές περιοχές ή κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
καλύπτουν τις αστικές περιοχές 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
συνολικές επιδοτήσεις ή διαχωρισμός 
αστικών μέτρων και πόρων στο πλαίσιο 
ειδικών περιφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· αναγνωρίζει τη σημασία 
της εκπόνησης στο μέλλον ειδικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για 
ορισμένες αστικές περιοχές επιδιώκοντας 
την υλοποίηση του αναπτυξιακού 
δυναμικού τους·

Or. ro

Τροπολογία 77
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. προειδοποιεί ότι δεδομένου ότι η 
κλίμακα και η κυριαρχία της αστικής 
διάστασης παρουσιάζει διαφορές στην 
ΕΕ, ιδίως όταν μια περιφέρεια είναι 
κυρίως αγροτική με ασθενή αστικό 
χαρακτήρα, το μερίδιο των πόρων που θα 
διοχετεύεται σε αστικές δράσεις στο 
πλαίσο του γενικού περιεχομένου και 
προτεραιοτήτων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, πρέπει να επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια των εμπνευστών του 
προγράμματος που ενεργούν εξ ονόματος 
της εν λόγω περιφέρειας·

Or. en

Τροπολογία 78
Karima Delli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συνηγορεί υπέρ των αρχών του 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού 
διότι μπορούν να βοηθήσουν τους 
τοπικούς φορείς να μεταπηδήσουν από τη 
θεώρηση των ‘μεμονωμένων σχεδίων’ σε 
μία περισσότερο στρατηγική διατομεακή 
θεώρηση για να χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα το ενδογενές αναπτυξιακό 
δυναμικό τους· εκφράζει τη λύπη του για 
τον ασαφή κοινό ορισμό που έχει ως 
αποτέλεσμα μόνο επίσημη εφαρμογή σε 
ορισμένες περιπτώσεις·

10. συνηγορεί υπέρ των αρχών του 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού 
διότι μπορούν να βοηθήσουν τους 
τοπικούς φορείς να μεταπηδήσουν από τη 
θεώρηση των ‘μεμονωμένων σχεδίων’ σε 
μία περισσότερο στρατηγική διατομεακή 
θεώρηση για να χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα το ενδογενές αναπτυξιακό 
δυναμικό τους· υπογραμμίζει την 
προστιθέμενη αξία και τον καινοτόμο 
χαρακτήρα της προσέγγισης αυτής "από 
τα κάτω προς τα πάνω", ιδιαίτερα για τις 
αφημένες στην τύχη τους συνοικίες όπου, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των 
τοπικών παραγόντων, επιτρέπει την 
καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές 
ανάγκες και τους εδαφικούς πόρους· 
εκφράζει τη λύπη του για τον ασαφή κοινό 
ορισμό που έχει ως αποτέλεσμα μόνο 
επίσημη εφαρμογή σε ορισμένες 
περιπτώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 79
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συνηγορεί υπέρ των αρχών του 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού 
διότι μπορούν να βοηθήσουν τους 
τοπικούς φορείς να μεταπηδήσουν από τη 
θεώρηση των ‘μεμονωμένων σχεδίων’ σε 
μία περισσότερο στρατηγική διατομεακή 
θεώρηση για να χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα το ενδογενές αναπτυξιακό 
δυναμικό τους· εκφράζει τη λύπη του για 

10. συνηγορεί υπέρ των αρχών του 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού 
διότι μπορούν να βοηθήσουν τους 
τοπικούς φορείς να μεταπηδήσουν από τη 
θεώρηση των ‘μεμονωμένων σχεδίων’ σε 
μία περισσότερο στρατηγική διατομεακή 
θεώρηση για να χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα το ενδογενές αναπτυξιακό 
δυναμικό τους· εκφράζει τη λύπη του για 
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τον ασαφή κοινό ορισμό που έχει ως 
αποτέλεσμα μόνο επίσημη εφαρμογή σε 
ορισμένες περιπτώσεις·

τον ασαφή κοινό ορισμό που έχει ως 
αποτέλεσμα μόνο επίσημη εφαρμογή σε 
ορισμένες περιπτώσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσει τη στήριξη για την ανάπτυξη 
των τοπικών ικανοτήτων με σκοπό τον 
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό·

Or. ro

Τροπολογία 80
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συνηγορεί υπέρ των αρχών του 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού 
διότι μπορούν να βοηθήσουν τους 
τοπικούς φορείς να μεταπηδήσουν από τη 
θεώρηση των ‘μεμονωμένων σχεδίων’ σε 
μία περισσότερο στρατηγική διατομεακή 
θεώρηση για να χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα το ενδογενές αναπτυξιακό 
δυναμικό τους· εκφράζει τη λύπη του για 
τον ασαφή κοινό ορισμό που έχει ως 
αποτέλεσμα μόνο επίσημη εφαρμογή σε 
ορισμένες περιπτώσεις·

10. συνηγορεί υπέρ των αρχών του 
ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού 
διότι μπορούν να βοηθήσουν τους 
τοπικούς φορείς να μεταπηδήσουν από τη 
θεώρηση των ‘μεμονωμένων σχεδίων’ σε 
μία περισσότερο στρατηγική διατομεακή 
θεώρηση για να χρησιμοποιούν 
ταυτόχρονα το ενδογενές αναπτυξιακό 
δυναμικό τους· εκφράζει τη λύπη του για 
τον ασαφή κοινό ορισμό που έχει ως 
αποτέλεσμα μόνο επίσημη εφαρμογή σε 
ορισμένες περιπτώσεις·
(Τοποθέτηση πάνω από την παρούσα 
παράγραφο του υποτίτλου:
(Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Or. en

Τροπολογία 81
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a.  θεωρεί ότι οι αστικές περιοχές έχουν
να διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο κατά
την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών
στρατηγικών και των λειτουργικών
γεωγραφικών μονάδων·

Or. fr

Τροπολογία 82
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a.καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει
έναν κοινό ορισμό της "αστικής
περιοχής", λαμβάνοντας υπόψη τις
εδαφικές ιδιομορφίες των κρατών μελών, 
αξιολογώντας μεταξύ άλλων τη
δυνατότητα να τους εκχωρηθεί η έγκριση
μιας κατάταξης σε εθνικό επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 83
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη η οποία θα συγκρίνει τη σημερινή 
πρακτική των επιμέρους κρατών μελών 
στον ως άνω τομέα και θα καταλήγει σε 
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
μία πρακτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
της αστικής ανάπτυξης που θα 

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη η οποία θα συγκρίνει τη σημερινή 
πρακτική των επιμέρους κρατών μελών 
στον ως άνω τομέα και θα καταλήγει σε 
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
μία πρακτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
της αστικής ανάπτυξης που θα 
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διευκρινίζουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών 
των σχεδίων και άλλων εγγράφων 
προγραμματισμού και θα προάγουν 
αποτελεσματική εταιρική σχέση· ζητεί από 
την Επιτροπή να καταστήσει νομικά 
δεσμευτικό τον ολοκληρωμένο αστικό 
σχεδιασμό όταν χρησιμοποιούνται 
κονδύλια της ΕΕ για τη 
συγχρηματοδότηση έργων·

διευκρινίζουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών 
των σχεδίων και άλλων εγγράφων 
προγραμματισμού και θα προάγουν
αποτελεσματικές και νομικά ρυθμισμένες 
εταιρικές σχέσεις, περιλαμβανομένων των 
διασυνοριακών αστικών εταιρικών 
σχέσεων· ζητεί από την Επιτροπή να
καταστήσει νομικά δεσμευτικό τον
ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό όταν
χρησιμοποιούνται κονδύλια της ΕΕ για τη
συγχρηματοδότηση έργων· ζητεί από τις 
τοπικές αρχές των κρατών μελών να 
δρομολογήσουν νέες εταιρικές σχέσεις 
δημοσίου-ιδιωτικού χαρακτήρα και 
καινοτόμες στρατηγικές ανάπτυξης των 
αστικών υποδομών προκειμένου να 
προσελκυσθούν επενδύσεις και να 
τονωθεί η επιχειρηματική 
δραστηριότητα· ζητεί τη βελτίωση του 
συντονισμού μεταξύ των τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων προκειμένου 
να διευκολύνονται νέες εταιρικές σχέσεις, 
αφενός μεταξύ ασικών περιοχών και 
υπαίθρου και αφετέρου, μεταξύ πόλεων 
μικρού μέσου και μεγάλου μεγέθους 
προκειμένου να εξασφαλισθεί μια 
ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. ro

Τροπολογία 84
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη η οποία θα συγκρίνει τη σημερινή 
πρακτική των επιμέρους κρατών μελών 
στον ως άνω τομέα και θα καταλήγει σε 
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
μία πρακτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
της αστικής ανάπτυξης που θα 
διευκρινίζουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη η οποία θα συγκρίνει τη σημερινή 
πρακτική των επιμέρους κρατών μελών 
στον ως άνω τομέα και θα καταλήγει σε 
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
μία πρακτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
της αστικής ανάπτυξης που θα 
διευκρινίζουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών 
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των σχεδίων και άλλων εγγράφων 
προγραμματισμού και θα προάγουν 
αποτελεσματική εταιρική σχέση· ζητεί από 
την Επιτροπή να καταστήσει νομικά 
δεσμευτικό τον ολοκληρωμένο αστικό 
σχεδιασμό όταν χρησιμοποιούνται 
κονδύλια της ΕΕ για τη 
συγχρηματοδότηση έργων·

των σχεδίων και άλλων εγγράφων 
προγραμματισμού και θα προάγουν 
αποτελεσματική εταιρική σχέση· ζητεί από 
την Επιτροπή να καταστήσει νομικά 
δεσμευτικό τον ολοκληρωμένο αστικό 
σχεδιασμό όταν χρησιμοποιούνται 
κονδύλια της ΕΕ για τη 
συγχρηματοδότηση έργων· καλεί 
ταυτόχρονα την Επιτροπή να κλιμακώσει 
την τεχνική βοήθεια προς την 
κατεύθυνση του ολοκληρωμένου 
αναπτυξιακού σχεδιασμού, της 
συμμετοχικής εκπόνησης πολιτικής και 
της στρατηγικής αστικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 85
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. επιμένει στη σημασία που έχει να 
διευρυνθούν και να στηριχθούν 
οικονομικά τα αστικά δίκτυα όπως το 
URBACT σε ευρωπαϊκό εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να 
κοινοποιούνται οι εμπειρίες και οι ορθές 
πρακτικές καθώς και να διαδίδονται τα 
αποτελέσματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και για να λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι ιδιομορφίες του αστικού ιστού 
ορισμένων περιοχών· ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των πόλεων στα δίκτυα 
διαπεριφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας ιδίως σε σχέση με το 
περιβάλλον και την πρόληψη των 
κινδύνων·

Or. fr
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Τροπολογία 86
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του 
ότι μόνο στην περίπτωση που θα είναι 
διαθέσιμοι επαρκείς πόροι για ειδικές 
αστικές δράσεις θα καταστεί δυνατή η 
εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης και συνιστά ως εκ 
τούτου τη συγκέντρωση των διαθεσίμων 
για συγκεκριμένες δράσεις πόρων· 
προτείνει ένα ελάχιστο επίπεδο των 
δαπανών των Διαρθρωτικών Ταμείων 
ανά κάτοικο των αστικών περιοχών και 
ανά περίοδο προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 87
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει ότι τα αναπόφευκτα μέτρα 
λιτότητας σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης στην ΕΕ ασκούν μια άνευ 
προηγουμένου πίεση σε όλες τις μορφές 
δημοσίων δαπανών, περιλαμβανομένων 
των στρατηγικών επενδύσεων για την 
οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί ότι για να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
επενδύσεων, χρειάζεται καλύτερος 
συντονισμός όλων των διαθεσίμων 
δημοσίων πόρων (ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών, τοπικών, ιδιωτικών) και 
μια στρατηγικότερη κατανομή τους·
(Τοποθέτηση του ακόλουθου υποτίτλου 
πάνω από την παρούσα παράγραφο:
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Συνολικός Οικονομικός Σχεδιασμός)

Or. en

Τροπολογία 88
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. συνηγορεί σχετικά υπέρ του 
συνεκτικού οικονομικού σχεδιασμού σε 
τοπικό επίπεδο ως αναπόσπαστη 
συνιστώσα του ολοκληρωμένου 
αναπτυξιακού σχεδιασμού και καλεί τον 
κάθε χρήστη των δημοσίων πόρων, 
σύμφωνα με την αρχή του 
αποτελέσματος, να τηρεί αυστηρά την 
αρχή "χρήματα για προγράμματα" και 
όχι το "προγράμματα για χρήματα"·

Or. en

Τροπολογία 89
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
πιο ευέλικτους όρους για διασταυρούμενες
χρηματοδοτήσεις μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
έτσι ώστε οι διευθετήσεις αυτές να μην 
δημιουργούν εμπόδια κατά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ολοκληρωμένων
σχεδίων και ολοκληρωμένων στρατηγικών 
αστικής ανάπτυξης·

12. υπογραμμίζει την κοινοτική 
προστιθέμενη αξία των διασταυρούμενων 
χρηματοδοτήσεων μεταξύ ΕΤΠΑ και 
ΕΚΤ σε σχέση με την ελαστικότητα για τα 
προγράμματα κοινωνικής ένταξης και τα 
σχέδια/στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο για 
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη· καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει πιο ευέλικτους 
όρους για τις χρηματοδοτήσεις αυτές έτσι 
ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση τους και 
οι διευθετήσεις αυτές να μην δημιουργούν 
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εμπόδια κατά τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των σχεδίων αυτών και 
στρατηγικών·

Or. fr

Τροπολογία 90
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
πιο ευέλικτους όρους για διασταυρούμενες 
χρηματοδοτήσεις μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 
έτσι ώστε οι διευθετήσεις αυτές να μην 
δημιουργούν εμπόδια κατά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
σχεδίων και ολοκληρωμένων στρατηγικών 
αστικής ανάπτυξης·

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
πιο ευέλικτους όρους για διασταυρούμενες 
χρηματοδοτήσεις μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ  
κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
ολοκληρωμένων σχεδίων και 
ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 91
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
πιο ευέλικτους όρους για διασταυρούμενες 
χρηματοδοτήσεις μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 
έτσι ώστε οι διευθετήσεις αυτές να μην 
δημιουργούν εμπόδια κατά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
σχεδίων και ολοκληρωμένων στρατηγικών 
αστικής ανάπτυξης·

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
πιο ευέλικτους όρους για διασταυρούμενες 
χρηματοδοτήσεις μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 
έτσι ώστε οι διευθετήσεις αυτές να μην 
δημιουργούν εμπόδια κατά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
σχεδίων και ολοκληρωμένων στρατηγικών 
αστικής ανάπτυξης· εφιστά την προσοχή 
στο συμπληρωματικό χαρακτήρα των 
πόρων αυτών· επισημαίνει ότι ιδιαίτερα 
στις αστικές περιοχές που πάσχουν από 
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κοινωνικό αποκλεισμό ή περιβαλλοντική 
ρύπανση, η χρηματοδότηση από το ΕΚΤ 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη 
στήριξη κοινών τοπικών προγραμμάτων 
εκ μέρους των πόλεων, του τριτογενούς 
τομέα και του ιδιωτικού τομές με στόχο 
την πρόληψη του αποκλεισμού·

Or. fi

Τροπολογία 92
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
πιο ευέλικτους όρους για διασταυρούμενες 
χρηματοδοτήσεις μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 
έτσι ώστε οι διευθετήσεις αυτές να μην 
δημιουργούν εμπόδια κατά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
σχεδίων και ολοκληρωμένων στρατηγικών 
αστικής ανάπτυξης·

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
πιο ευέλικτους όρους για διασταυρούμενες 
χρηματοδοτήσεις μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 
έτσι ώστε οι διευθετήσεις αυτές να μην 
δημιουργούν εμπόδια κατά τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
σχεδίων και ολοκληρωμένων στρατηγικών 
αστικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι η 
συγκέντρωση των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών πόρων θα μπορούσε να 
αυξήσει σημαντικά τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση·

Or. ro

Τροπολογία 93
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. επισημαίνει ότι η συνεργασία μεταξύ 
των ευρωπαϊκών πόρων ευθυγραμμίζεται 
πλήρως με το στόχο 3 (εδαφική 
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συνεργασία)· θεωρεί ότι κατά την περίοδο
2014- 2020, η αστική διάσταση του 
στόχου της εδαφικής συνεργασίας θα 
μπορούσε να ενισχυθεί·

Or. nl

Τροπολογία 94
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. θεωρεί ότι ο δυναμισμός των 
αστικών περιοχών είναι δυνατόν να 
τονωθεί χάρις στις ουσιαστικές 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
ευρωπαϊκών μέσων χρηματοδότησης, 
ιδίως όσον αφορά την έρευνα και την 
καινοτομία·

Or. fr

Τροπολογία 95
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
τις απόψεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος στα σχέδια/στρατηγικές 
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, 
δεδομένου του υψηλού κινδύνου 
ρύπανσης στις αστικές περιοχές και την 
ανάγκη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για 
το σύνολο των προγραμμάτων 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ΕΕ 
2020·
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Or. ro

Τροπολογία 96
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο 
των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής που τέθηκαν σε λειτουργία στη 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να 
αποτιμήσει την εμπειρία από την χρήση 
αυτών των εργαλείων και, όπου απαιτείται, 
να τα προσαρμόσει καταλλήλως για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους στη 
χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με 
τα κοινά εμπορικά προϊόντα·

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο 
των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής σύμφωνα με τις αρχές 
"προγράμματα για χρήματα" και 
"χρήματα για προγράμματα" που 
τέθηκαν σε λειτουργία στη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού·
καλεί την Επιτροπή να αποτιμήσει την 
εμπειρία από την χρήση αυτών των 
εργαλείων και, όπου απαιτείται, να τα 
προσαρμόσει καταλλήλως για να βελτιωθεί 
η ανταγωνιστική θέση τους στη 
χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με 
τα κοινά εμπορικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 97
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο 
των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής που τέθηκαν σε λειτουργία στη 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να 
αποτιμήσει την εμπειρία από την χρήση 
αυτών των εργαλείων και, όπου απαιτείται, 
να τα προσαρμόσει καταλλήλως για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους στη 
χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με 

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο 
των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής που τέθηκαν σε λειτουργία στη 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού· τονίζει την ανάγκη 
δημιουργίας εξελικτικών οργάνων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής βιώσιμων 
και εφικτών για τις μικρότερες αστικές 
περιοχές· καλεί την Επιτροπή να 
αποτιμήσει την εμπειρία από την χρήση 
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τα κοινά εμπορικά προϊόντα· αυτών των εργαλείων και, όπου απαιτείται, 
να τα προσαρμόσει καταλλήλως για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους στη 
χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με 
τα κοινά εμπορικά προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 98
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο 
των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής που τέθηκαν σε λειτουργία στη 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να 
αποτιμήσει την εμπειρία από την χρήση 
αυτών των εργαλείων και, όπου απαιτείται, 
να τα προσαρμόσει καταλλήλως για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους στη 
χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με 
τα κοινά εμπορικά προϊόντα·

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο
των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής
τεχνικής που τέθηκαν σε λειτουργία στη
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου
προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να 
αποτιμήσει την εμπειρία από την χρήση 
αυτών των εργαλείων και, όπου απαιτείται, 
να τα προσαρμόσει καταλλήλως για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους στη 
χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με 
τα κοινά εμπορικά προϊόντα προκειμένου 
να καταστούν περισσότερο "φιλικά προς 
το χρήστη", πρακτικά, ελκυστικά και 
επομένως αποτελεσματικότερα· πιστεύει 
ότι τα επιτόκια των χρηματοδοτικών 
μέσων της ΕΤΑ θα έπρεπε να 
χαμηλώσουν σε σχέση με τα εμπορικά 
δάνεια για το σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 99
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο 
των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής που τέθηκαν σε λειτουργία στη 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να 
αποτιμήσει την εμπειρία από την χρήση 
αυτών των εργαλείων και, όπου απαιτείται, 
να τα προσαρμόσει καταλλήλως για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους στη 
χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με 
τα κοινά εμπορικά προϊόντα·

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο 
των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής που τέθηκαν σε λειτουργία στη 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να 
αποτιμήσει την εμπειρία από την χρήση 
αυτών των εργαλείων και, όπου απαιτείται, 
να τα προσαρμόσει καταλλήλως για να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους στη 
χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με 
τα κοινά εμπορικά προϊόντα· καλεί τα 
κράτη μέλη, εν όψει των θετικών 
αποτελεσμάτων της χρήσης των 
υφιστάμενων οργάνων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, να 
εξασφαλίζουν διαρκώς η πλέον 
αποτελεσματική χρήση των ωφελημάτων 
που απορρέουν από τα όργανα αυτά·

Or. ro

Τροπολογία 100
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι ειδικότερα η πρωτοβουλία 
'Jessica' μπορεί να φτάσει στο απόγειό της 
όταν εφαρμόζεται σε επίπεδο πόλεων και 
επομένως παρατηρεί, διατηρώντας 
ορισμένες επιφυλάξεις, ότι ορισμένα κράτη 
μέλη τείνουν να την εφαρμόζουν κατά 
τρόπο συγκεντρωτικό·

14. πιστεύει ότι ειδικότερα η πρωτοβουλία 
'Jessica' μπορεί να φτάσει στο απόγειό της 
όταν εφαρμόζεται σε επίπεδο πόλεων και 
επομένως παρατηρεί, διατηρώντας 
ορισμένες επιφυλάξεις, ότι ορισμένα κράτη 
μέλη τείνουν να την εφαρμόζουν κατά 
τρόπο συγκεντρωτικό· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει επομένως να βοηθούνται οι πόλεις 
κατά την πρόσβαση στις πληροφορίες για 
την οικειοποίηση των εργαλείων 
διαχείρισης και των εργαλείων 
οικονομικής μηχανικής, ιδίως με την 
κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού·
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Τροπολογία 101
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει
ότι οι χρηματοδοτικές ροές σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και κατώτερο επίπεδο 
θα διοργανώνονται στο μέλλον κατά τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο· εκφράζει 
την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο 
προχρηματοδότησης που ισχύει σήμερα 
για τα προγράμματα και πιστεύει ότι θα 
έπρεπε στο μέλλον να εξασφαλίζεται δια 
των κανονισμών ότι τα κράτη μέλη θα 
είναι σαφέστερα υποχρεωμένα να 
χρησιμοποιούν την προχρηματοδότηση 
για πληρωμές σε δημόσιους δικαιούχους 
όπως οι δημοτικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 102
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη 
μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση των 
κανόνων, ιδίως σε σχέση με τους πόρους 
ΕΕ και τα προγράμματα στο πλαίσιο των 
οποίων είναι επιλέξιμα για 
συγχρηματοδότηση αστικά και τοπικά 
αναπτυξιακά σχέδια προκειμένου να 
ελαχιστοποιείται η γραφειοκρατία και τα 
ενδεχόμενα λάθη κατά την εφαρμογή·
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Τροπολογία 103
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί την Επιτροπή Περιφερειών να 
υποβάλει ιδέες σχετικά με τον καλύτερο 
τρόπο διαμόρφωσης της αστικής 
διάστασης της μελλοντικής πολιτικής 
συνοχής·

Or. en


