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<RepeatBlock-Amend>
Τροπολογία 1
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) υπογραμμίζει ότι η ΕΕ εργάζεται 
για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος,

Or. en

Τροπολογία 2
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο 
υπογραμμίζει ότι η Ένωση επιδιώκει τον 
στόχο της διατήρησης, της προστασίας 
και της βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και της συνετής και 
ορθολογικής χρησιμοποίησης των 
φυσικών πόρων, καθώς και της 
καταπολέμησης της αλλαγής του 
κλίματος σε περιφερειακό και διεθνές 
επίπεδο,

Or. en
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Τροπολογία 3
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) και το άρθρο 3 παράγραφος 3 
εδάφιο 2 της ΣΛΕΕ τα οποία 
υπογραμμίζουν την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών ως θεμελιώδη αρχή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο 
επίσης της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 4
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1906/2006 του Συμβουλίου με τον 
οποίο καθορίζονται οι κανόνες 
συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις 
που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου 
προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες 
διάδοσης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων4,
__________________
4 ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



AM\865029EL.doc 5/163 PE462.896v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό 
όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ),

Or. fr

Τροπολογία 6
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
ορεινών περιοχών, των νήσων και των 
αραιοκατοικημένων περιοχών (P7_TA-
PROV(2010)0341),

Or. en

Τροπολογία 7
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής 
«Περιφέρειες 2020 - μια αξιολόγηση των 
μελλοντικών προκλήσεων για τις 
περιφέρειες της ΕΕ» (SEC(2008)2868),
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Or. en

Τροπολογία 8
Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και 
τις μελλοντικές συνέργειες για αυξημένη 
αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ 
και άλλων διαρθρωτικών ταμείων,

Or. en

Τροπολογία 9
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψηφισμά του της 
14ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την 
επίτευξη πραγματικής εδαφικής, 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής 
εντός της ΕΕ - ένας εκ των ών ουκ άνευ 
όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα; 
(Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2010)0473),

Or. ro

Τροπολογία 10
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την «Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM 
(2010) 578),

Or. en

Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29/30 
Οκτωβρίου 2009), σχετικά με την ανάγκη 
μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον 
κατά 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990 και έχοντας υπόψη 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011, 
τα οποία επιβεβαίωσαν εκ νέου αυτή την 
ανάγκη,

Or. en

Τροπολογία 12
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
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Κοινωνικής Επιτροπής από τις 14 Ιουλίου 
2010 με θέμα «πώς θα προωθηθούν 
αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις κατά 
τη διαχείριση των προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής, βάσει των ορθών 
πρακτικών της περιόδου 2007-2013» 
(ECO/258),

Or. en

Τροπολογία 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Lambert van Nistelrooij, Maurice 
Ponga, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με
την «Πέμπτη έκθεση για τη συνοχή», η
οποία εγκρίθηκε την 1η Απριλίου 2011,

Or. fr

Τροπολογία 14
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της
Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2004 με τίτλο
«Μία ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες» 
(COM(2004) 343), καθώς και την
ανακοίνωση της Επιτροπής της
17ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Οι
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: 
ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη» 
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(COM(2008) 642),

Or. fr

Τροπολογία 15
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και της 
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 
(A7-0202/2010) σχετικά με τη στρατηγική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή 
της Βαλτικής Θάλασσας και τον ρόλο 
των μακροπεριφερειών στη μελλοντική 
πολιτική συνοχής,

Or. pl

Τροπολογία 16
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή της ΕΕ συνέβαλε σημαντικά 
στην αύξηση της παραγωγικότητας σε 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, τόσο κατά 
την προηγούμενη όσο και κατά την 
τρέχουσα περίοδο προώθησης· τονίζοντας 
ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση 
καταδεικνύει επίσης σαφή άμβλυνση των 
οικονομικών, κοινωνικών και 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή είναι θεμελιώδης πυλώνας της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, και το βασικό μέσο της ΕΕ 
για την προώθηση της αρμονικής 
ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της,
μειώνοντας κυρίως τις διαφορές μεταξύ 
των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης των 
περιφερειών, και ότι συνέβαλε σημαντικά 
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περιφερειακών ανισοτήτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω εξελίξεις είχαν 
εξίσου θετικά αποτελέσματα στην 
κοινωνική ασφάλιση και στις επενδύσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος,

στην ανάπτυξη και την ευημερία της 
Ένωσης, τόσο κατά την προηγούμενη όσο 
και κατά την τρέχουσα περίοδο 
προώθησης· τονίζοντας ότι η εκ των 
υστέρων αξιολόγηση καταδεικνύει ότι 
παρά τα επιτεύγματά της και τη σαφή 
άμβλυνση των οικονομικών και 
κοινωνικών διαφορών, εξακολουθούν να 
υφίστανται τεράστιες οικονομικές, 
κοινωνικές και εδαφικές διαφορές μεταξύ 
των περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 17
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή της ΕΕ συνέβαλε σημαντικά
στην αύξηση της παραγωγικότητας σε 
όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, τόσο κατά 
την προηγούμενη όσο και κατά την 
τρέχουσα περίοδο προώθησης· 
τονίζοντας ότι η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση καταδεικνύει επίσης σαφή 
άμβλυνση των οικονομικών, κοινωνικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
εξελίξεις είχαν εξίσου θετικά 
αποτελέσματα στην κοινωνική ασφάλιση 
και στις επενδύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή της ΕΕ συνέβαλε στην 
άμβλυνση των οικονομικών, κοινωνικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων, όπως 
τονίζεται και στην εκ των υστέρων 
αξιολόγηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω εξελίξεις είχαν εξίσου θετικά 
αποτελέσματα στην κοινωνική ασφάλιση 
και στις επενδύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος,

Or. fr

Τροπολογία 18
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή της ΕΕ συνέβαλε σημαντικά 
στην αύξηση της παραγωγικότητας σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ, τόσο κατά την 
προηγούμενη όσο και κατά την τρέχουσα 
περίοδο προώθησης· τονίζοντας ότι η εκ 
των υστέρων αξιολόγηση καταδεικνύει 
επίσης σαφή άμβλυνση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιφερειακών 
ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω εξελίξεις είχαν εξίσου θετικά 
αποτελέσματα στην κοινωνική ασφάλιση 
και στις επενδύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή της ΕΕ αποτελεί μια σύγχρονη 
και μακροπρόθεσμη πολιτική υπέρ της 
περιφερειακής ανάπτυξης όλων των 
περιφερειών, η οποία συμβάλλει στην 
επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αυτή 
συνέβαλε σημαντικά στη διευκόλυνση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και στην αύξηση της 
παραγωγικότητας σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ, τόσο κατά την προηγούμενη όσο 
και κατά την τρέχουσα περίοδο 
προώθησης· τονίζοντας ότι η εκ των 
υστέρων αξιολόγηση καταδεικνύει επίσης 
σαφή άμβλυνση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιφερειακών 
ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω εξελίξεις δεν έχουν πάντοτε εξίσου 
θετικά αποτελέσματα στην κοινωνική 
ασφάλιση και εν μέρει δεν συνάδουν με 
τους στόχους της ΕΕ για την προστασία 
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,

Or. en

Τροπολογία 19
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική
συνοχής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της
εσωτερικής αγοράς ως μείζον μέσο
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών
και των περιφερειών στο εσωτερικό της
Ευρώπης,

Or. fr
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Τροπολογία 20
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική
συνοχής εξυπηρετεί την ανάπτυξη μιας
Ευρώπης καινοτομίας, αλληλεγγύης και
προστασίας από τις προκλήσεις που
συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση,

Or. fr

Τροπολογία 21
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική
συνοχής αποτελεί πραγματικό ζήτημα
των πολιτών, διότι τους παρέχει τη
δυνατότητα να βιώνουν στην
καθημερινότητά τους την Ευρώπη, 
προσδίδοντας παράλληλα στην τελευταία
απτό χαρακτήρα και προβολή σε
περιφερειακό επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική
επέδειξαν ευελιξία σε συνθήκες κρίσης 
και συνέβαλαν σημαντικά σε διάφορα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
προγράμματα δημιουργίας ικανοτήτων,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε 
την ανάγκη απόκτησης μιας πολιτικής για 
τη συνοχή που θα μπορεί να 
ανταποκρίνεται με ευελιξία στις ανάγκες 
των περιφερειών, ιδίως αυτών που 
υστερούν και ότι, σε ένα περιβάλλον 
κρίσης, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή 
πολιτική συνέβαλε σημαντικά σε διάφορα 
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
προγράμματα δημιουργίας ικανοτήτων,

Or. es

Τροπολογία 23
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική
επέδειξαν ευελιξία σε συνθήκες κρίσης και 
συνέβαλαν σημαντικά σε διάφορα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και προγράμματα 
δημιουργίας ικανοτήτων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή επέδειξε ευελιξία σε συνθήκες 
κρίσης και συνέβαλε σημαντικά σε 
διάφορα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
προγράμματα δημιουργίας ικανοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper, Sophie Auconie, Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
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τη συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική 
επέδειξαν ευελιξία σε συνθήκες κρίσης και 
συνέβαλαν σημαντικά σε διάφορα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και προγράμματα 
δημιουργίας ικανοτήτων,

τη συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική 
επέδειξαν ευελιξία σε συνθήκες κρίσης και 
συνέβαλαν σημαντικά σε διάφορα εθνικά 
σχέδια ανάκαμψης και προγράμματα 
δημιουργίας ικανοτήτων, και ότι είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η ευελιξία,

Or. fr

Τροπολογία 25
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή
διαρθρωτική πολιτική συμβάλλει
σημαντικά στην υπέρβαση της
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης. Ο ταυτόχρονα εξισορροπητικός
και στραμμένος προς την καινοτομία
προσανατολισμός της δίνει στις
ευρωπαϊκές περιφέρειες αποφασιστικής
σημασίας ωθήσεις για την αναβάθμιση
της υποδομής και την ενίσχυση του
περιφερειακού δυναμικού καινοτομίας
και για μια βιώσιμη οικολογική ανάπτυξη,

Or. de

Τροπολογία 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
περιφέρειες της Ευρώπης βρίσκονται από
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κοινού αντιμέτωπες με τις προκλήσεις
της παγκοσμιοποίησης, τις δημογραφικές
προκλήσεις και τις προκλήσεις της
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των
πόρων και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει
να αξιοποιηθούν τα ενδογενή δυναμικά
όλων των περιφερειών προκειμένου να
προωθηθεί η ανάπτυξη, καθώς και η
περιφερειακή και κοινωνική συνοχή,

Or. de

Τροπολογία 27
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διαρθρωτικά ταμεία προσανατολίζονται 
προς τους στόχους της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, γεγονός το οποίο 
καταφαίνεται από το εντυπωσιακό 
δεσμευμένο μερίδιο αγοράς στους 
στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», 
επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ποσοστό 
των έργων που προσανατολίζονται στον 
στόχο της Λισαβόνας «εδαφική 
συνεργασία» αγγίζει μόλις το 20 %,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
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διαρθρωτικά ταμεία προσανατολίζονται
προς τους στόχους της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, γεγονός το οποίο 
καταφαίνεται από το εντυπωσιακό 
δεσμευμένο μερίδιο αγοράς στους 
στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», 
επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ποσοστό
των έργων που προσανατολίζονται στον 
στόχο της Λισαβόνας «εδαφική 
συνεργασία» αγγίζει μόλις το 20 %,

προσανατολισμός των διαρθρωτικών 
ταμείων προς τους ευρωπαϊκούς στόχους
οδηγεί σε προστιθέμενη αξία για τις 
περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περαιτέρω συγκέντρωση πόρων σε 
περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές για 
περιορισμένο αριθμό στόχων, θα 
αποφέρει αποτελέσματα μόνον εάν μια 
προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω 
διασφαλίσει σε προσαρμοσμένες
περιφερειακές λύσεις επαρκή ευελιξία για 
την επίτευξη στόχων,

Or. en

Τροπολογία 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διαρθρωτικά ταμεία προσανατολίζονται 
προς τους στόχους της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, γεγονός το οποίο 
καταφαίνεται από το εντυπωσιακό 
δεσμευμένο μερίδιο αγοράς στους στόχους 
«σύγκλιση» και «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», 
επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ποσοστό 
των έργων που προσανατολίζονται στον 
στόχο της Λισαβόνας «εδαφική 
συνεργασία» αγγίζει μόλις το 20 %,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για 
τη συνοχή πρέπει να συνεχίσει να 
στηρίζει την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, όπως άλλωστε 
συμβαίνει και αυτήν την περίοδο, στην
οποία υψηλό ποσοστό πιστώσεων των 
διαρθρωτικών ταμείων έχει δεσμευθεί για 
επενδύσεις που εστιάζουν στους στόχους 
της στρατηγικής της Λισαβόνας, στους
στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», 
παρόλο που το ποσοστό των έργων που 
προσανατολίζονται, αυτήν την περίοδο,
στον στόχο της Λισαβόνας «εδαφική 
συνεργασία» αγγίζει μόλις το 20 %

Or. es

Τροπολογία 30
Patrice Tirolien
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά 
ταμεία προσανατολίζονται προς τους 
στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
γεγονός το οποίο καταφαίνεται από το 
εντυπωσιακό δεσμευμένο μερίδιο αγοράς 
στους στόχους «σύγκλιση» και 
«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση», επισημαίνοντας ωστόσο 
ότι το ποσοστό των έργων που 
προσανατολίζονται στον στόχο της 
Λισαβόνας «εδαφική συνεργασία» αγγίζει 
μόλις το 20%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά 
ταμεία προσανατολίζονται προς τους 
στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
γεγονός το οποίο καταφαίνεται από το 
εντυπωσιακό δεσμευμένο μερίδιο αγοράς 
στους στόχους «σύγκλιση» και 
«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση»,

Or. fr

Τροπολογία 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan 
Olbrycht, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά 
ταμεία προσανατολίζονται προς τους 
στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
γεγονός το οποίο καταφαίνεται από το 
εντυπωσιακό δεσμευμένο μερίδιο αγοράς 
στους στόχους «σύγκλιση» και 
«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση», επισημαίνοντας ωστόσο 
ότι το ποσοστό των έργων που 
προσανατολίζονται στον στόχο της 
Λισαβόνας «εδαφική συνεργασία» αγγίζει 
μόλις το 20%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρθρωτικά 
ταμεία προσανατολίζονται προς τους 
στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
γεγονός το οποίο καταφαίνεται από το 
εντυπωσιακό δεσμευμένο μερίδιο αγοράς 
στους στόχους «σύγκλιση» και 
«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση», και ότι το ποσοστό των 
έργων που προσανατολίζονται στον στόχο 
της Λισαβόνας «εδαφική συνεργασία» 
αγγίζει μόλις το 20%,

Or. fr
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Τροπολογία 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική
συνεργασία αποβλέπει στην ενθάρρυνση
της συνεργασίας μεταξύ των εδαφών και
των περιφερειών, προκειμένου να
ανταποκριθούν μαζί στις κοινές
προκλήσεις τους, να περιορίσουν τους
γεωγραφικούς, διοικητικούς και
ρυθμιστικούς φραγμούς που
παρεμποδίζουν αυτήν τη συνεργασία και
να αμβλύνουν «το φαινόμενο των
συνόρων»,

Or. fr

Τροπολογία 33
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, σε ελλειμματική δημοσιονομική 
πειθαρχία, καθώς και στα ανεπαρκή 
μακροοικονομικά πλαίσια επιμέρους 
κρατών μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτυχία της 
στρατηγικής της Λισαβόνας δεν οφείλεται 
τόσο σε ανεπαρκή υλοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή όσο στις 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, 
στην εστίασή της στον στόχο της 
ανταγωνιστικότητας, στην 
αποδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας 
μέσω των περικοπών του κόστους, στην 
αύξηση της ευελιξίας των αγορών 
εργασίας, στην ελευθέρωση των αγορών 
εν γένει και στις προστατευτικές 
εθνοκεντρικές πολιτικές των κρατών 
μελών· εκτιμώντας δε ότι η αποτυχία της 
στρατηγικής της Λισαβόνας οφείλεται 
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εξίσου στις μεθόδους εργασίας που 
πλαισιώνουν την αναποτελεσματική 
υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής από 
τα κράτη μέλη, καθώς και στις ελλείψεις 
της εσωτερικής αγοράς, την απουσία 
φορολογικής εναρμόνισης, τον υψηλό 
πληθωρισμό που εξακολουθεί να 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των 
νοικοκυριών όταν οι μισθοί δεν 
ακολουθούν, την έλλειψη πολιτικής 
βούλησης εκ μέρους των κρατών μελών 
και της Επιτροπής ώστε να εργασθούν 
για την αναβάθμιση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων και των συνθηκών 
εργασίας εκτός της Ευρώπης, καθώς και 
να επιτύχουν υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης,

Or. xm

Τροπολογία 34
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, σε ελλειμματική δημοσιονομική 
πειθαρχία, καθώς και στα ανεπαρκή 
μακροοικονομικά πλαίσια επιμέρους 
κρατών μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο σε μακροοικονομικούς παράγοντες, 
καθώς και στη μη τήρηση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ειδικότερα 
δε στη μη συμμετοχή του περιφερειακού 
επιπέδου στη διαμόρφωση και την 
υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας,

Or. fr

Τροπολογία 35
Gaston Franco



PE462.896v01-00 20/163 AM\865029EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, σε ελλειμματική δημοσιονομική 
πειθαρχία, καθώς και στα ανεπαρκή 
μακροοικονομικά πλαίσια επιμέρους 
κρατών μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, καθώς και στη μη τήρηση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ειδικότερα 
δε στη μη συμμετοχή του περιφερειακού 
επιπέδου στη διαμόρφωση και την 
υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας,

Or. fr

Τροπολογία 36
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, σε ελλειμματική δημοσιονομική 
πειθαρχία, καθώς και στα ανεπαρκή 
μακροοικονομικά πλαίσια επιμέρους 
κρατών μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στα ανεπαρκή μακροοικονομικά 
πλαίσια επιμέρους κρατών μελών,

Or. es
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Τροπολογία 37
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, σε ελλειμματική δημοσιονομική 
πειθαρχία, καθώς και στα ανεπαρκή 
μακροοικονομικά πλαίσια επιμέρους 
κρατών μελών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στην έλλειψη πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και συμμετοχής του 
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου στη 
στρατηγική αυτή, στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, σε ελλειμματική δημοσιονομική 
πειθαρχία, καθώς και στα ανεπαρκή 
μακροοικονομικά πλαίσια επιμέρους 
κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική για τη συνοχή δεν αποτελεί 
απλώς ένα μέσο παραγωγής 
αποτελεσμάτων της στρατηγικής ΕΕ 
2020, αλλά μόνιμο στόχο της Συνθήκης 
για την ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 38
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, σε ελλειμματική δημοσιονομική 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν μέρει 
αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 
δεν οφείλεται τόσο σε ανεπαρκή 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή 
όσο στις επιπτώσεις της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε αδυναμίες 
κατά την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς, στο ακατάλληλο πλαίσιο 
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πειθαρχία, καθώς και στα ανεπαρκή 
μακροοικονομικά πλαίσια επιμέρους 
κρατών μελών,

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών,
καθώς και στα ανεπαρκή μακροοικονομικά 
πλαίσια επιμέρους κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία 39
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
σφάλματος και το φαινόμενο κατάχρησης 
των μέσων ενίσχυσης μειώθηκαν σαφώς 
τις τελευταίες περιόδους· εκφράζοντας 
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
διαρθρωτική πολιτική παραμένει ένας 
τομέας με υψηλό ποσοστό ανωμαλιών και
ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
μην διαθέτουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την αποτροπή της 
κατάχρησης των μέσων ενίσχυσης και για 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κονδυλίων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
σφάλματος, αν και μειώθηκαν σαφώς τις 
τελευταίες περιόδους, αλλά δεν έχουν 
εξαλειφθεί τελείως εξαιτίας του γεγονότος 
ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
μην διαθέτουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για τη διόρθωσή τους και 
για την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κονδυλίων

Or. es

Τροπολογία 40
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
σφάλματος και το φαινόμενο κατάχρησης 
των μέσων ενίσχυσης μειώθηκαν σαφώς 
τις τελευταίες περιόδους· εκφράζοντας 
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
διαρθρωτική πολιτική παραμένει ένας 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
σφάλματος και το φαινόμενο κατάχρησης 
των μέσων ενίσχυσης μειώθηκαν σαφώς 
τις τελευταίες περιόδους· εκφράζοντας 
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
διαρθρωτική πολιτική παραμένει ένας 
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τομέας με υψηλό ποσοστό ανωμαλιών και 
ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
μην διαθέτουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την αποτροπή της 
κατάχρησης των μέσων ενίσχυσης και για 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κονδυλίων,

τομέας με υψηλό ποσοστό ανωμαλιών και 
ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
μην διαθέτουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την αποτροπή της 
κατάχρησης των μέσων ενίσχυσης και για 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κονδυλίων· πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος 
των σφαλμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή μπορεί να αποδοθεί στις 
νομοθετικές απαιτήσεις εκτός του 
πλαισίου της πολιτικής για τη συνοχή,
όπως οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, 
οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και οι 
κρατικές ενισχύσεις,

Or. en

Τροπολογία 41
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
σφάλματος και το φαινόμενο κατάχρησης 
των μέσων ενίσχυσης μειώθηκαν σαφώς 
τις τελευταίες περιόδους· εκφράζοντας 
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
διαρθρωτική πολιτική παραμένει ένας 
τομέας με υψηλό ποσοστό ανωμαλιών και 
ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
μην διαθέτουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την αποτροπή της 
κατάχρησης των μέσων ενίσχυσης και για 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κονδυλίων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά
σφάλματος και το φαινόμενο κατάχρησης
των μέσων ενίσχυσης μειώθηκαν σαφώς
τις τελευταίες περιόδους· εκφράζοντας
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η
διαρθρωτική πολιτική παραμένει ένας
τομέας με υψηλό ποσοστό ανωμαλιών και
ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να
μην διαθέτουν αποτελεσματικούς
μηχανισμούς για την αποτροπή της
κατάχρησης των μέσων ενίσχυσης και για
την ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων κονδυλίων, και ότι δεν
δηλώνονται παρατυπίες από αμέλεια ή
και σκοπίμως,

Or. de
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Τροπολογία 42
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
σφάλματος και το φαινόμενο κατάχρησης 
των μέσων ενίσχυσης μειώθηκαν σαφώς 
τις τελευταίες περιόδους· εκφράζοντας 
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
διαρθρωτική πολιτική παραμένει ένας 
τομέας με υψηλό ποσοστό ανωμαλιών και 
ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
μην διαθέτουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την αποτροπή της 
κατάχρησης των μέσων ενίσχυσης και για 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κονδυλίων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
σφάλματος και το φαινόμενο κατάχρησης 
των μέσων ενίσχυσης μειώθηκαν σαφώς 
τις τελευταίες περιόδους· εκφράζοντας 
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
πολιτική για τη συνοχή παραμένει ένας 
τομέας με υψηλό ποσοστό ανωμαλιών και 
ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
μην διαθέτουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την αποτροπή της 
κατάχρησης των μέσων ενίσχυσης και για 
την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων κονδυλίων,

Or. en

Τροπολογία 43
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
διασυνοριακή συνεργασία) σε συνδυασμό 
με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας 
ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
διασυνοριακή συνεργασία) σε συνδυασμό 
με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν εν γένει αποτελεσματικοί, 
έχοντας ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
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προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις,

προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και στις 
εκταταμένες τροποποιήσεις των 
εφαρμοστέων κανόνων στην πολιτική 
συνοχής,

Or. fr

Τροπολογία 44
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
διασυνοριακή συνεργασία) σε συνδυασμό 
με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας 
ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
εδαφική συνεργασία) σε συνδυασμό με 
την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας 
ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις της κοινοτικής 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων,

Or. es

Τροπολογία 45
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
διασυνοριακή συνεργασία) σε συνδυασμό 
με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας 
ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
διασυνοριακή συνεργασία) σε συνδυασμό 
με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, τους οριζόντιους στόχους 
και την ασφάλεια του σχεδιασμού μέσω 
αξιόπιστων χρηματοοικονομικών μέσων 
και μιας αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού 
(7 ετών) αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, 
έχοντας ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις,

Or. en

Τροπολογία 46
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
διασυνοριακή συνεργασία) σε συνδυασμό 
με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας 
ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
διασυνοριακή συνεργασία) σε συνδυασμό 
με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας 
ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
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χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις,

διαπραγματεύσεις,

Or. en

Τροπολογία 47
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
διασυνοριακή συνεργασία) σε συνδυασμό 
με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας 
ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
εδαφική συνεργασία) σε συνδυασμό με 
την προσέγγιση της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της ασφάλειας του 
σχεδιασμού μέσω αξιόπιστων 
χρηματοοικονομικών μέσων και μιας 
αποδεκτής περιόδου σχεδιασμού (7 ετών) 
αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί, έχοντας 
ωστόσο υπόψη τις σημαντικές 
καθυστερήσεις στην κατάρτιση του 
προγράμματος, οι οποίες οφείλονται στις 
εξαιρετικά χρονοβόρες 
χρηματοοικονομικές και νομοθετικές 
διαπραγματεύσεις,

Or. fr

Τροπολογία 48
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι
υφίσταται σε σημαντικό βαθμό το
«φαινόμενο του κατωφλίου» μεταξύ των
περιφερειών που παρουσιάζουν μεν
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παρεμφερές επίπεδο ανάπτυξης, αλλά
τυγχάνουν ενός ιδιαίτερα
διαφοροποιημένου ποσοστού ενισχύσεων
–οι αναπτυσσόμενες περιφέρειες που
υπερβαίνουν το κατώφλι του 75% επί του
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ένωσης
λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδοτική
στήριξη από τις περιφέρειες που
παρουσιάζουν στασιμότητα και
βρίσκονται πάνω από το εν λόγω
κατώφλι– και ότι τούτο συνιστά
πραγματικό πρόβλημα δικαιοσύνης
μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών,

Or. fr

Τροπολογία 49
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
ολοκλήρωση της απεριόριστης
κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών και
της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων
είναι η πιο αποτελεσματική περιφερειακή
πολιτική και τείνει  ήδη να συνεισφέρει
στην εξισορρόπηση περιφερειακών
διαφορών ως προς την ανάπτυξη,

Or. de

Τροπολογία 50
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες στις περιφέρειες, καθώς και για 
τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα και τα 
γεωγραφικά μειονεκτήματα απαιτείται η 
εφαρμογή ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, στοιχείο το οποίο επιτάσσει 
επίσης και η Συνθήκη της Λισαβόνας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 
στις περιφέρειες, για τα γεωγραφικά 
μειονεκτήματα ορισμένων περιφερειών 
(κυρίως των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών), καθώς και για τα ειδικά 
διαρθρωτικά προβλήματα ή ακόμα και για 
την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις
απαιτείται η εφαρμογή ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής σε όλες τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες, στοιχείο το οποίο 
επιτάσσει επίσης και η Συνθήκη της 
Λισαβόνας,

Or. fr

Τροπολογία 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες στις περιφέρειες, καθώς και για 
τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα και τα 
γεωγραφικά μειονεκτήματα απαιτείται η 
εφαρμογή ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, στοιχείο το οποίο επιτάσσει 
επίσης και η Συνθήκη της Λισαβόνας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες στις περιφέρειες, καθώς και για 
τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα, τα 
γεωγραφικά μειονεκτήματα και τις 
προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές περιφέρειες και οι οποίες 
συνδέονται με την πολιτική για τη συνοχή 
(παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές 
εξελίξεις, αλλαγή του κλίματος, ενέργεια, 
κοινωνική ενσωμάτωση και φτώχεια),
απαιτείται η εφαρμογή ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής σε όλες τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες, στοιχείο το οποίο 
επιτάσσει επίσης και η Συνθήκη της 
Λισαβόνας,

Or. en



PE462.896v01-00 30/163 AM\865029EL.doc

EL

Τροπολογία 52
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες στις περιφέρειες, καθώς και για 
τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα και τα 
γεωγραφικά μειονεκτήματα απαιτείται η 
εφαρμογή ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, στοιχείο το οποίο επιτάσσει 
επίσης και η Συνθήκη της Λισαβόνας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες σε όλες τις περιφέρειες, καθώς 
και για τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα 
και τα γεωγραφικά μειονεκτήματα 
απαιτείται η εφαρμογή ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής σε όλες τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες, στοιχείο το οποίο 
επιτάσσει επίσης και η Συνθήκη της 
Λισαβόνας· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η 
συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή 
στην υλοποίηση της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αντικατοπτρίζει
τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 
174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οριζόντιο
στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, ο οποίος προβλέπεται
στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία 53
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες στις περιφέρειες, καθώς και για 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες στις περιφέρειες, καθώς και για 
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τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα και τα 
γεωγραφικά μειονεκτήματα απαιτείται η 
εφαρμογή ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, στοιχείο το οποίο επιτάσσει 
επίσης και η Συνθήκη της Λισαβόνας,

τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα και τα 
γεωγραφικά μειονεκτήματα απαιτείται η 
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες, στοιχείο το οποίο επιτάσσει 
επίσης και η Συνθήκη της Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία 54
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ha. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και 
οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
θεμελιώνονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας (συμπεριλαμβανομένων της 
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης, της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης), θα 
πρέπει να αποτελέσουν το πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή και να 
αντικατοπτρίζονται στον 
προγραμματισμό και στην αξιολόγηση,

Or. en

Τροπολογία 55
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική
συνιστώσα της πολιτικής για τη συνοχή
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εξακολουθεί να τυγχάνει ανεπαρκούς
αξιοποίησης, ιδίως όσον αφορά τις
απόκεντρες και τις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες· εκτιμώντας δε ότι οι
εξαιρετικά περιορισμένες δημοσιονομικές
δυνατότητες ορισμένων τρίτων χωρών
ενδέχεται να περιορίζουν και τις
δυνατότητές του για συγχρηματοδότηση
στο πλαίσιο ορισμένων προγραμμάτων,

Or. fr

Τροπολογία 56
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης
της στρατηγικής σημασίας της για το
μέλλον, η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να
γίνει μεταβλητή προσαρμογής των
μελλοντικών διαπραγματεύσεων επί του
προϋπολογισμού,

Or. fr

Τροπολογία 57
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις
αποτελούν έναν χώρο δημιουργίας
πλούτου, αλλά και συγκέντρωσης των
εντονότερων οικονομικών και
κοινωνικών δυσκολιών,
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Or. fr

Τροπολογία 58
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση 
της βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών 
σύγκλισης επιδρά θετικά στη ζήτηση της 
αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες και, 
κατά συνέπεια, έχει αποδεδειγμένα θετικά 
αποτελέσματα ακόμα και για το πιο 
εύπορα κράτη μέλη της ΕΕ,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση
της βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών
σύγκλισης επιδρά θετικά στην ευρωπαϊκή
οικονομία συνολικά, και, κατά συνέπεια, 
έχει αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα
ακόμα και για το πιο εύπορα κράτη μέλη
της ΕΕ,

Or. fr

Τροπολογία 59
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·
θεωρεί την προστιθέμενη αξία δεδομένη 
όταν τα έργα της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή 
και μετρήσιμη αναβάθμιση μιας 
μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

1. επιμένει στην αδιαμφισβήτητη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή· θεωρεί την προστιθέμενη αξία 
δεδομένη όταν, μέσω της ευρωπαϊκής 
δράσης, αποκομίζονται προφανή 
συμπληρωματικά πλεονεκτήματα σε 
σύγκριση με αυτά που αποκομίζονται με 
τη βοήθεια μέτρων που εγκρίνονται από 
κάθε κράτος μέλος χωριστά, 
συμβάλλοντας με μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα στην επίτευξη των 
συμφωνηθέντων πολιτικών στόχων και 
μειώνοντας τα εθνικά έξοδα· επισημαίνει 
ότι, προκειμένου να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, οι πόροι πρέπει να συγκεντρώνονται 
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εκεί που μπορούν να δημιουργούν τα 
μεγαλύτερα οφέλη και ότι οι αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
συνιστούν βασικά κριτήρια για τον 
καθορισμό της επιλογής αυτής·

Or. es

Τροπολογία 60
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 
της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και 
μετρήσιμη αναβάθμιση μιας 
μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 
της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή αναβάθμιση 
όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών από 
άποψη οικονομική, υποδομών, κοινωνική 
και/ή οικολογική, η οποία δεν θα ήταν 
εφικτή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
ώθησης·

Or. fr

Τροπολογία 61
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 
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της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και 
μετρήσιμη αναβάθμιση μιας 
μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

της ΕΕ επιτυγχάνουν βιώσιμη αναβάθμιση 
μιας μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

Or. en

Τροπολογία 62
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 
της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και 
μετρήσιμη αναβάθμιση μιας 
μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 
της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και 
μετρήσιμη αναβάθμιση και ανάπτυξη από 
άποψη οικονομική, υποδομών, κοινωνική 
και/ή οικολογική, η οποία δεν θα ήταν 
εφικτή χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

Or. it

Τροπολογία 63
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 
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της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και 
μετρήσιμη αναβάθμιση μιας 
μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και 
μετρήσιμη αναβάθμιση των 
μειονεκτουσών, λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών από άποψη οικονομική, 
υποδομών, κοινωνική και/ή οικολογική, 
και των περιοχών στις οποίες αυτή δεν θα 
ήταν εφικτή χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

Or. bg

Τροπολογία 64
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 
της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και 
μετρήσιμη αναβάθμιση μιας 
μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί την 
προστιθέμενη αξία δεδομένη όταν τα έργα 
της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή και 
μετρήσιμη αναβάθμιση των περιφερειών 
από άποψη οικονομική, εδαφική,
υποδομών, κοινωνική και/ή οικολογική, η 
οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς ευρωπαϊκή 
ώθηση·

Or. fr

Τροπολογία 65
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. 1. a) (νέα)
τονίζει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία της πολιτικής για τη συνοχή είναι 
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αδιαμφισβήτητη, καθώς η βιώσιμη 
ανάπτυξη αυτής της πολιτικής όπως και 
η επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, με 
στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ 
των επιπέδων ανάπτυξης των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, συνιστά έναν 
άρτιο μηχανισμό επίτευξης ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 
και έχει αποτελέσει εδώ και δεκαετίες μία 
από τις πιο σημαντικές, προβεβλημένες 
και επιτυχημένες πολιτικές της Ένωσης·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι μια σύγχρονη 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
προβλέπει ορισμένες μεταρρυθμίσεις, 
ειδικότερα την απλοποίηση της 
υλοποίησης της πολιτικής, και να 
προωθεί συνέργειες με άλλες διαθέσιμες 
πολιτικές και μέσα επί τόπου·

Or. en

Τροπολογία 66
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 A (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
θα πρέπει να προωθήσει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, η 
οποία είναι απαραίτητη για το μέλλον της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, την παροχή 
ίσων ευκαιριών στις περιφέρειές της 
μετριάζοντας τα κύρια μειονεκτήματά 
τους και προωθώντας το δυναμικό 
ανάπτυξής τους, γεγονός το οποίο 
αποτελεί τον μοναδικό τρόπο μείωσης 
των διαρθρωτικών ανισορροπιών και των 
ανταγωνιστικών ασυμμετριών στην ΕΕ·

Or. pt
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Τροπολογία 67
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· 
θεωρεί την προστιθέμενη αξία δεδομένη 
όταν τα έργα της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή 
και μετρήσιμη αναβάθμιση μιας 
μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

1. ζητεί τα προγράμματα της πολιτικής για 
τη συνοχή να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· 
θεωρεί την προστιθέμενη αξία δεδομένη 
όταν τα έργα της ΕΕ επιτυγχάνουν διαρκή 
και μετρήσιμη αναβάθμιση μιας 
μειονεκτούσας περιοχής από άποψη 
οικονομική, υποδομών, κοινωνική και/ή 
οικολογική, η οποία δεν θα ήταν εφικτή 
χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

Or. en

Τροπολογία 68
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως 
προς την οικονομική ανάπτυξη, την 
έρευνα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων, 
τη δημογραφική ανάπτυξη, τον βιώσιμο 
ενεργειακό εφοδιασμό, την κοινωνική 
συνοχή ή τη διασυνοριακή ανάπτυξη και 
όταν όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν θα 
ήταν εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

2. αναγνωρίζει περαιτέρω ότι οι 
ευρωπαϊκές επιδοτήσεις της πολιτικής 
για τη συνοχή έχουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία καθώς συνιστούν 
κινητήριο δύναμη για τις δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις προς τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες και στόχους, παράγοντας 
αποτελέσματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα τα 
οποία δεν θα είχαν επιτευχθεί μέσω έργων
που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά και 
μόνο σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο·

Or. es
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Τροπολογία 69
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
εξοικονόμηση πόρων, τη δημογραφική 
ανάπτυξη, τον βιώσιμο ενεργειακό 
εφοδιασμό, την κοινωνική συνοχή ή τη 
διασυνοριακή ανάπτυξη και όταν όλα 
αυτά τα αποτελέσματα δεν θα ήταν 
εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την κοινωνική συνοχή, τη μείωση της 
φτώχειας και της ανεργίας, τη διατήρηση 
ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την έρευνα,
την οικονομική ανάπτυξη, την 
εξοικονόμηση πόρων, τον βιώσιμο 
ενεργειακό εφοδιασμό ή τη διασυνοριακή 
ανάπτυξη, στόχοι τους οποίους η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει 
με φιλοδοξία·

Or. fr

Τροπολογία 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
εξοικονόμηση πόρων, τη δημογραφική 
ανάπτυξη, τον βιώσιμο ενεργειακό 
εφοδιασμό, την κοινωνική συνοχή ή τη 

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την 
οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, τον 
πολιτισμό, την εξοικονόμηση πόρων, τη 
δημογραφική ανάπτυξη, τον βιώσιμο 
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διασυνοριακή ανάπτυξη και όταν όλα αυτά 
τα αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς 
ευρωπαϊκή ώθηση·

ενεργειακό εφοδιασμό, την κοινωνική 
συνοχή ή τη διασυνοριακή ανάπτυξη και 
όταν όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν θα 
ήταν εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

Or. en

Τροπολογία 71
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
εξοικονόμηση πόρων, τη δημογραφική 
ανάπτυξη, τον βιώσιμο ενεργειακό 
εφοδιασμό, την κοινωνική συνοχή ή τη 
διασυνοριακή ανάπτυξη και όταν όλα αυτά 
τα αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς 
ευρωπαϊκή ώθηση·

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος και του 
κλίματος, την εξοικονόμηση πόρων, τη 
δημογραφική ανάπτυξη, τον βιώσιμο 
ενεργειακό εφοδιασμό, την κοινωνική 
συνοχή ή τη διασυνοριακή ανάπτυξη και 
όταν όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν θα 
ήταν εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

Or. en

Τροπολογία 72
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά έργα 
συμβάλλουν στην επίτευξη 
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την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
εξοικονόμηση πόρων, τη δημογραφική 
ανάπτυξη, τον βιώσιμο ενεργειακό 
εφοδιασμό, την κοινωνική συνοχή ή τη 
διασυνοριακή ανάπτυξη και όταν όλα αυτά 
τα αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς 
ευρωπαϊκή ώθηση·

πανευρωπαϊκών στόχων ως προς την 
οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
εξοικονόμηση πόρων, τη δημογραφική 
ανάπτυξη, τον βιώσιμο ενεργειακό 
εφοδιασμό, την κοινωνική συνοχή ή τη 
διασυνοριακή ανάπτυξη και όταν όλα αυτά 
τα αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς 
ευρωπαϊκή ώθηση·

Or. cs

Τροπολογία 73
Seán Kelly, Alain Cadec, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
εξοικονόμηση πόρων, τη δημογραφική 
ανάπτυξη, τον βιώσιμο ενεργειακό 
εφοδιασμό, την κοινωνική συνοχή ή τη 
διασυνοριακή ανάπτυξη και όταν όλα αυτά 
τα αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς 
ευρωπαϊκή ώθηση·

2. αναγνωρίζει περαιτέρω την 
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής 
ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα 
περιφερειακά έργα συμβάλλουν στην 
επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως προς 
την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την 
εξοικονόμηση πόρων, τον αθλητισμό, τη 
δημογραφική ανάπτυξη, τον βιώσιμο 
ενεργειακό εφοδιασμό, την κοινωνική 
συνοχή ή τη διασυνοριακή ανάπτυξη και 
όταν όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν θα 
ήταν εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση·

Or. en

Τροπολογία 74
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. τονίζει, ωστόσο, ότι υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
ακρίβεια και η διαθεσιμότητα των 
δεδομένων σχετικά με την περιφερειακή 
συμμετοχή στα προγράμματα-πλαίσιο και 
άλλα προγράμματα της ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
μετρούν συγκριτικά τις επιδόσεις τους σε 
επίπεδο ΕΕ, και να καταστεί δυνατός ο 
ακριβής προσδιορισμός των 
διαρθρωτικών αδυναμιών όσον αφορά τις 
επιδόσεις·

Or. en

Τροπολογία 75
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία, επομένως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης θα εφαρμοσθεί με 
συστηματικό τρόπο και ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές θα συμμετάσχουν 
στην προετοιμασία, στην υλοποίηση, 
στην παρακολούθηση και στην 
αξιολόγηση· αναγνωρίζει ότι αρχές όπως 
η προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω, η 
συμμετοχή των πολιτών και η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση συμβάλλουν 
στην επιτυχή υλοποίηση της πολιτικής 
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για τη συνοχή· ζητεί περαιτέρω ενίσχυση 
της αρχής της εταιρικής σχέσης η οποία 
πρέπει να αποκτήσει νομικά δεσμευτικό
χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, μέσω της
κατάλληλης χρηματοδότησης με τεχνική 
βοήθεια, της ανάπτυξης ικανοτήτων των 
εταίρων και της αναβάθμισης στο 
πλαίσιο απλούστευσης· ζητεί σαφή 
καθοδήγηση και τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων από την 
Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλισθεί 
η πλήρης συμμόρφωση με τις 
δεσμευτικές απαιτήσεις της αρχής της 
εταιρικής σχέσης η οποία περιλαμβάνει 
απαραιτήτως τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και, σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
κοινωνικούς εταίρους, περιβαλλοντικούς 
εταίρους και τους αρμόδιους για την 
ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω μιας
αποκεντρωμένης προσέγγισης και της 
αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
συνιστά το μείζον ενεργό στοιχειό της 
πολιτικής για τη συνοχή· επίσης 
ενθαρρύνει την ενίσχυση της αρχής της 
εταιρικής σχέσης με τους περιφερειακούς 
και τοπικούς φορείς και τη συμμετοχή 
των οικονομικών και κοινωνικών 
συνομιλητών που συμμετέχουν σε αυτήν· 

Or. es
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Τροπολογία 77
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της 
κοινής διαχείρισης συνιστά μείζον 
πλεονέκτημα της πολιτικής για τη συνοχή 
και, ως εκ τούτου, παρέχει προστιθέμενη 
αξία· επιβεβαιώνει ότι η αρχή της 
εταιρικής σχέσης και, ως εκ τούτου, η 
συμμετοχή οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων και άλλων περιφερειακών και 
τοπικών ενδιαφερομένων σε όλες τις 
φάσεις της παροχής χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία
έχει αποδειχθεί επιτυχής για την τόνωση 
της αποδοχής των μέτρων και τη 
διασφάλιση της κατάλληλης 
στοχοθέτησής τους· ζητεί να καταστεί 
υποχρεωτική η αρχή της εταιρικής 
σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 78
Markus Pieper, László Surján, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· θεωρεί τις 
ολοκληρωμένες δομές και υποχρεώσεις 
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στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης ως πραγμάτωση της 
αρχής της επικουρικότητας· ζητεί 
περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της 
εταιρικής σχέσης και της έννοιας της 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων 
με τη θέσπιση λεπτομερών δεσμευτικών 
διατάξεων σε ένα Περιφερειακό 
Σύμφωνο, το οποίο θα αποφασισθεί σε 
κάθε κράτος μέλος, για να ενισχυθεί 
μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός και η 
υλοποίηση που προσανατολίζονται 
περισσότερο στα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 79
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. θεωρεί ότι, στη σφαίρα της εδαφικής 
συνοχής, η υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
στόχων μέσω της αρχής της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης συνιστά μείζον 
πλεονέκτημα της πολιτικής για τη συνοχή 
και, ως εκ τούτου, παρέχει προστιθέμενη 
αξία, καθώς και αναγνώριση της 
σημασίας των περιφερειακών αρχών στο 
πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης και 
υλοποίησης της πολιτικής για τη συνοχή·
ζητεί περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της 
εταιρικής σχέσης·

Or. pt

Τροπολογία 80
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. bg

Τροπολογία 81
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης, 
καθώς και των πολιτικών συζητήσεων
στο πλαίσιο του Συμβουλίου και του
Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να ευνοηθεί η
διαφάνεια, η υποχρέωση λογοδοσίας για
όλους και η αξιολόγηση του αντικτύπου
της πολιτικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 82
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·
οι νέοι κανόνες θα πρέπει να απαιτούν 
από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν, με 
διαρθρωμένο και συστηματικό τρόπο, το 
τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο στον 
προγραμματισμό, στη λήψη αποφάσεων, 
στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση 
και στην αξιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 83
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·

3. θεωρεί ότι η υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών στόχων μέσω της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνιστά 
μείζον πλεονέκτημα της πολιτικής για τη 
συνοχή και, ως εκ τούτου, παρέχει 
προστιθέμενη αξία· ζητεί περαιτέρω 
ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης·
ο νέος κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει 
στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, στις διαδικασίες
υλοποίησης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης·

Or. en
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Τροπολογία 84
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει ότι η συνεκτίμηση της 
ισότητας των φύλων αποτελεί οριζόντια 
αρχή όλων των διαρθρωτικών ταμείων 
και επενδύσεων, και επομένως η 
υλοποίησή της αποτελεί προϋπόθεση 
μελλοντικής χρηματοδότησης και πρέπει 
να καθορισθεί στα προγραμματικά 
έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην 
αντιστάθμιση των αναπτυξιακών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών·

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— ως συνέπεια της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και, ως εκ τούτου, η πολιτική για 
τη συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί 
περαιτέρω στη μείωση των αναπτυξιακών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών στη 
διαδικασία της σύγκλισης και ανάπτυξης, 
και να επεκταθεί σε όλες τις περιοχές της 
Ένωσης, όπου θα εφαρμόζεται με την 
απαραίτητη ευελιξία προκειμένου να 
μπορεί να προσαρμόζεται στην εκάστοτε 
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα·

Or. es
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Τροπολογία 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην
αντιστάθμιση των αναπτυξιακών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών·

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στη μείωση των 
αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ των 
περιφερειών και στην ολοκληρωμένη 
βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν –μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν– και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην 
αντιστάθμιση των αναπτυξιακών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών·

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν –μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν– και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην άμβλυνση 
των ανισοτήτων και την επίτευξη 
αρμονικής ανάπτυξης για όλες τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

Or. fr
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Τροπολογία 88
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην 
αντιστάθμιση των αναπτυξιακών διαφορών 
μεταξύ των περιφερειών·

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην 
αντιστάθμιση των αναπτυξιακών διαφορών 
μεταξύ των περιφερειών και στην
προώθηση του αναπτυξιακού δυναμικού 
των ευρωπαϊκών περιφερειών, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 στον τομέα των στόχων της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία 89
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην 
αντιστάθμιση των αναπτυξιακών διαφορών 
μεταξύ των περιφερειών·

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην 
αντιστάθμιση των αναπτυξιακών διαφορών 
μεταξύ των περιφερειών· ανεξάρτητα από 
το κράτος μέλος στο οποίο εντοπίζονται 
οι διαφορές αυτές·
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Or. en

Τροπολογία 90
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη αυξήθηκαν— και, ως εκ τούτου, η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
επικεντρωθεί περαιτέρω στην 
αντιστάθμιση των αναπτυξιακών διαφορών 
μεταξύ των περιφερειών·

4. επισημαίνει ότι μολονότι οι 
περιφερειακές ανισότητες σταδιακά 
μειώνονται, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν —μάλιστα σε ορισμένα κράτη 
μέλη, και μεταξύ αυτών, αυξήθηκαν—
και, ως εκ τούτου, η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην αντιστάθμιση των αναπτυξιακών 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 91
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τα γεωγραφικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά ορισμένων 
περιφερειών· για τον σκοπό αυτόν, ζητεί, 
στο πλαίσιο των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων, να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις νησιωτικές και ορεινές 
περιφέρειες και σε αυτές που εμφανίζουν 
χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Επίσης 
ζητεί να μελετηθεί το ενδεχόμενο
διατήρησης ή δημιουργίας ορισμένων 
προτιμήσων που θα προορίζονται για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις 
συνοριακές, ηπειρωτικές και θαλάσσιες 
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περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 92
Maurice Ponga, Alain Cadec, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία, τη 
δημογραφική κατάσταση ή τους ειδικούς 
περιορισμούς ιδίως των μειονεκτουσών 
περιφερειών· ζητεί, όπως και στο 
παρελθόν, ειδική προτιμησιακή ενίσχυση 
των περιφερειών, οι οποίες σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας ανήκουν στις 
ιδιαίτερα μειονεκτούσες κατηγορίες 
περιφερειών (εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, πολύ αραιοκατοικημένες 
υπερβόρειες περιφέρειες και νησιωτικές, 
ορεινές ή συνοριακές περιφέρειες), 
ειδικότερα δε τις ειδικές πρόσθετες 
πιστώσεις που χορηγούνται στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ·

Or. fr

Τροπολογία 93
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
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μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

μειονεκτουσών περιφερειών· παρατηρεί 
ότι, μεταξύ άλλων, οι αραιοκατοικημένες 
βόρειες περιφέρειες πάσχουν από μόνιμα 
μειονεκτήματα, όπως ο αραιός 
πληθυσμός, οι μεγάλες αποστάσεις και οι 
κλιματικές συνθήκες του Βορρά· ζητεί, 
όπως και στο παρελθόν, ειδική 
προτιμησιακή ενίσχυση των περιφερειών, 
οι οποίες σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας ανήκουν στις ιδιαίτερα 
μειονεκτούσες κατηγορίες περιφερειών
(εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

Or. fi

Τροπολογία 94
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες) μέσω 
ευνοϊκότερων όρων για επενδύσεις στις 
περιοχές αυτές, είτε με άμεση ενίσχυση ή 
με φορολογικές απαλλαγές·

Or. el
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Τροπολογία 95
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
εξόχως απόκεντρων περιοχών· ζητεί, 
όπως και στο παρελθόν, ειδική 
προτιμησιακή ενίσχυση των περιφερειών, 
οι οποίες σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας ανήκουν στις ιδιαίτερα 
μειονεκτούσες κατηγορίες περιφερειών
(εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)· σημειώνει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ευκαιρία για την 
οικονομική ανάπτυξη ιδιαίτερα 
μειονεκτουσών περιφερειών μέσω 
κατάλληλης αξιοποίησης, και στήριξης, 
του ενδογενούς δυναμικού των αγροτικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού και του πολιτιστικού 
τους πλούτου·

Or. pl

Τροπολογία 96
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών, δίνοντας 
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και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

ιδιαίτερη προσοχή στα μόνιμα 
μειονεκτήματά τους, αλλά και στο 
δυναμικό τους· ζητεί, όπως και στο 
παρελθόν, ειδική προτιμησιακή ενίσχυση 
των περιφερειών, οι οποίες σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας ανήκουν στις 
ιδιαίτερα μειονεκτούσες κατηγορίες 
περιφερειών (εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, πολύ αραιοκατοικημένες 
υπερβόρειες περιφέρειες και νησιωτικές, 
ορεινές ή συνοριακές περιφέρειες)·

Or. pt

Τροπολογία 97
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Luís Paulo Alves, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc 
Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
ανήκουν, όπως ορίζεται στα άρθρα 349 
και 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας,
στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες κατηγορίες 
περιφερειών (εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, πολύ αραιοκατοικημένες 
υπερβόρειες περιφέρειες και νησιωτικές, 
ορεινές ή συνοριακές περιφέρειες)·

Or. fr

Τροπολογία 98
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση και ειδική χρηματοδότηση από 
τον προϋπολογισμό των περιφερειών, οι 
οποίες σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας ανήκουν στις ιδιαίτερα 
μειονεκτούσες κατηγορίες περιφερειών
(εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

Or. fi

Τροπολογία 99
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες), με την 
προϋπόθεση ότι θα είναι αποτελεσματική 
και ότι θα αποφέρει ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία·

Or. cs
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Τροπολογία 100
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, από τα κράτη μέλη 
ειδική προτιμησιακή ενίσχυση των 
περιφερειών, οι οποίες σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας ανήκουν στις 
ιδιαίτερα μειονεκτούσες κατηγορίες 
περιφερειών (όπως, μεταξύ άλλων, εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες περιφέρειες και 
υπερβόρειες περιφέρειες και νησιωτικές, 
ορεινές ή συνοριακές περιφέρειες)·

Or. en

Τροπολογία 101
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
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περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

συνοριακές περιφέρειες)·

Or. en

Τροπολογία 102
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, ειδική προτιμησιακή 
ενίσχυση των περιφερειών, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ανήκουν στις ιδιαίτερα μειονεκτούσες 
κατηγορίες περιφερειών (εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πολύ 
αραιοκατοικημένες υπερβόρειες 
περιφέρειες και νησιωτικές, ορεινές ή 
συνοριακές περιφέρειες)·

5. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες που 
απορρέουν από τη γεωγραφία και το 
φυσικό περιβάλλον ιδίως των 
μειονεκτουσών περιφερειών· ζητεί, όπως 
και στο παρελθόν, από τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ειδική προτιμησιακή ενίσχυση 
των περιφερειών, οι οποίες σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας ανήκουν στις 
ιδιαίτερα μειονεκτούσες κατηγορίες 
περιφερειών (εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, πολύ αραιοκατοικημένες 
υπερβόρειες περιφέρειες και νησιωτικές, 
ορεινές ή συνοριακές περιφέρειες)·

Or. en

Τροπολογία 103
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών, των 
οποίων η διαρθρωτική κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται από 
τη μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό τους 
χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη 
μορφολογία και το κλίμα, την οικονομική 
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εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων, 
όπως ορίζεται από τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 104
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τις συγκεκριμένες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα
σχετικά μεγάλα αστικά κέντρα όσον
αφορά τον πολύπλοκο χαρακτήρα των
κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών τους καθηκόντων·

Or. de

Τροπολογία 105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 β. αναγνωρίζει τις ειδικές ανάγκες των 
ιδιαίτερα μειονεκτουσών περιφερειών 
όσον αφορά την ανάπτυξή τους λόγω της 
δημογραφικής αλλαγής· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του για συνέχιση της 
εφαρμογής της ειδικής προτιμησιακής 
ενίσχυσης όσον αφορά αυτό το είδος των
περιφερειών·

Or. en
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Τροπολογία 106
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής 
συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητας 
και στηρίζει, συνεπώς, την 
ανταγωνιστικότητά της στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού, όταν
ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κάθε
περιφέρειας· υπενθυμίζει ότι, για τον 
σκοπό αυτόν, πρέπει να προαχθεί ο 
καλύτερος συντονισμός με τις άλλες 
κοινοτικές πολιτικές· θεωρεί ότι η 
πολιτική για τη συνοχή πρέπει να 
απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 107
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της διπλής 
κρίσης – της οικονομικής κρίσης και της 
κρίσης του κλίματος – μόνο εφόσον
επιτευχθεί οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ· τονίζει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών και ότι 
μόνο με αυτόν τρόπο μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en
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Τροπολογία 108
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Ένωση μπορεί να γίνει 
ανταγωνιστική στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού μόνο εφόσον η 
πολιτική για τη συνοχή είναι αρκετά 
ευέλικτη προκειμένου οι περιφέρειες να 
μπορούν να την προσαρμόσουν στην 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
2020 σύμφωνα με τις επιμέρους 
ενδογενείς ανάγκες τους ώστε να είναι σε 
θέση να αξιοποιήσουν όλο το δυναμικό 
τους για ανάπτυξη·

Or. es

Τροπολογία 109
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· πιστεύει ότι η 
πολιτική για τη συνοχή δεν υπάγεται στη 
στρατηγική ΕΕ 2020, αν και συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020. Πιστεύει ότι 
μια υγιής αυτόνομη πολιτική για τη 
συνοχή αποτελεί προϋπόθεση για την 



PE462.896v01-00 62/163 AM\865029EL.doc

EL

επιτυχή κοινή δράση της ΕΕ, καθώς 
συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και 
επιτρέπει τον συνδυασμό των
στρατηγικών στόχων και των τοπικών 
αναγκών με τις δυνατότητες της κάθε 
περιοχής· τονίζει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή συμβάλλει στην επίτευξη όλων 
των στόχων της ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 110
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων της
στρατηγικής ΕΕ 2020· υπογραμμίζει σε
αυτό το πλαίσιο ότι η στοχευμένη
χρησιμοποίηση διαρθρωτικών πόρων
μέσω μιας ευρείας εδαφικής προσέγγισης
πρέπει να αξιοποιηθεί και για την
αντιστάθμιση διαρθρωτικών αδυναμιών
σε ισχυρότερες περιφέρειες, καθώς και
για την αντιμετώπιση πιθανών
αδυναμιών· 

Or. de

Τροπολογία 111
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι όλα τα είδη υποδομών –
μεταφορικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, 
υγείας και περιβάλλοντος – πρέπει να
αναπτυχθούν στον ίδιο βαθμό σε όλες τις 
περιφέρειες των κρατών μελών, και ότι η 
πολιτική για τη συνοχή προσφέρει την 
ευκαιρία για μια τέτοια ανάπτυξη·

Or. ro

Τροπολογία 112
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί, συνεπώς, η 
πολιτική συνοχής να συνεχίσει να 
απευθύνεται και στο μέλλον σε όλες τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 113
Czesław Adam Siekierski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· θεωρεί, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι το ενδογενές δυναμικό των 
αγροτικών περιοχών προσφέρει μια 
ευκαιρία ανάπτυξης όχι μόνο περιμετρικά
των οικισμών και των μεγαλουπόλεων·

Or. pl

Τροπολογία 114
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· θεωρεί ότι θα
πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα 
παρακολούθησης για τον συντονισμό της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. fi

Τροπολογία 115
Tamás Deutsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν από τη στρατηγική ΕΕ 
2020·

Or. en

Τροπολογία 116
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών και των 
πόλεων για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 117
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 

6. επισημαίνει ότι η Κοινότητα μπορεί να 
επιβιώσει στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
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ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

ανταγωνισμού μόνο εφόσον η πολιτική για 
τη συνοχή αξιοποιήσει το δυναμικό 
ανάπτυξης όλων των περιφερειών και των 
πόλεων για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 118
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πολιτική
για τη συνοχή δεν αποτελεί απλώς
εργαλείο υλοποίησης της ΕΕ 2020. Η 
διαρκής έμφαση στις βασικές αρχές της 
πολιτικής για τη συνοχή θα έχει την 
προστιθέμενη αξία της διατήρησης των 
επιτευγμάτων της Ευρώπης 2020 ακόμη 
και μετά τη λήξη της στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 119
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή συνοχή («εδαφική 
συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στους στόχους της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει 
προσθέσει την «εδαφική συνοχή»· 
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην προώθηση μιας ισορροπημένης 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση και 
υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας στους στόχους της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής έχει προσθέσει 
την «εδαφική συνοχή»·
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οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

Or. es

Τροπολογία 120
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή συνοχή («εδαφική 
συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στους στόχους της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει 
προσθέσει την «εδαφική συνοχή»· 
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή συνοχή («εδαφική 
συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στους στόχους της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει 
προσθέσει την «εδαφική συνοχή»· 
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής· 
επισημαίνει, τέλος, ότι η «εδαφική 
συνοχή» διαδραματίζει πλεόν ρόλο και σε 
υποπεριφερειακό επίπεδο, ειδικότερα δε 
εντός των αστικών περιοχών 
(προβληματικές αστικές συνοικίες, 
φαινόμενο άναρχης αστικής επέκτασης), 
ακόμα και εντός των περιφερειών που 
θεωρούνται εύπορες·

Or. fr

Τροπολογία 121
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή συνοχή («εδαφική 

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή συνοχή («εδαφική 
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συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στους στόχους της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει 
προσθέσει την «εδαφική συνοχή»·
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στους στόχους της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει 
προσθέσει την «εδαφική συνοχή»·
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και 
τονίζει το πλεονέκτημα των 
περιφερειακών εταιρικών σχέσεων να 
λαμβάνουν αποφάσεις τόσο για τα 
περιφερειακά όσο και για τα κοινωνικά 
ταμεία·

Or. sv

Τροπολογία 122
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή συνοχή («εδαφική 
συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στους στόχους της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει 
προσθέσει την «εδαφική συνοχή»· 
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην εδαφική συνοχή και υπογραμμίζει ότι 
η Συνθήκη της Λισαβόνας στους στόχους 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
έχει προσθέσει την «εδαφική συνοχή»· 
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και 
ενισχύει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία της πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 123
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή συνοχή («εδαφική 
συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στους στόχους της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει 
προσθέσει την «εδαφική συνοχή»· 
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή («εδαφική συνοχή») 
και την υποπεριφερειακή συνοχή· 
υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας στους στόχους της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής έχει προσθέσει 
την «εδαφική συνοχή»· επισημαίνει ότι οι 
συγκεκριμένοι στόχοι είναι αλληλένδετοι 
με τις προκλήσεις της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή συνοχή («εδαφική 
συνοχή») και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας στους στόχους της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έχει 
προσθέσει την «εδαφική συνοχή»· 
επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι 
είναι αλληλένδετοι με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

7. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να επικεντρωθεί περαιτέρω 
στην περιφερειακή και εδαφική συνοχή 
και υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας στους στόχους της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής έχει προσθέσει 
την «εδαφική συνοχή»· επισημαίνει ότι οι 
συγκεκριμένοι στόχοι είναι αλληλένδετοι 
με τις προκλήσεις της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 125
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
περισσότερο εδαφικά κατανεμημένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για να 
απελευθερωθεί το δυναμικό ανάπτυξης σε 
υποπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες και να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων· ζητεί 
την εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου 
προσεγγίσεων της τοπικής ανάπτυξης, το 
οποίο θα επιτύχει συμπληρωματικότητες 
μεταξύ των υφιστάμενων ταμείων, 
επιτρέποντας στις τοπικές ομάδες 
δράσης να αντλούν πόρους από 
πολλαπλές πηγές με εδαφική προοπτική 
και να αξιοποιούν καλύτερα τις συνολικές 
επιχορηγήσεις·

Or. en

Τροπολογία 126
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον 
καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές μπορούν να αποτελέσουν ένα 
αποτελεσματικό μέσο ενίσχυσης της 
συνεργασίας μεταξύ των μελών που θα 
ολοκληρώσουν τη μακροπεριφέρεια 
στους επιχειρησιακούς τομείς που 
καθορίζουν, και μπορούν να βελτιώσουν 
τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης εφαρμόζοντας 
επίσης τους πολιτικούς στόχους της 
Ένωσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για το 2020· φρονεί ότι με τον 
καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
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διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 127
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές ως ένα 
βασικό μέσο υπερπεριφερειακής 
συνεργασίας σχετικά με την προστασία
του περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον 
καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 128
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 

8. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
μεγαλύτερη προσοχή στην υλοποίηση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών, 
καθώς αυτό θα καθιστούσε δυνατή την 
καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και τον 
έλεγχο των φυσικών προκλήσεων, όπως 
της προστασίας του περιβάλλοντος, που 
εμφανίζονται σε μια συγκεκριμένη 
περιφέρεια· φρονεί ότι με τον καλύτερο 



PE462.896v01-00 72/163 AM\865029EL.doc

EL

διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης και με 
περισσότερο μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό σε διακυβερνητικό και 
διαπεριφερειακό επίπεδο ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 129
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον 
καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση κοινών
προκλήσεων, επιτρέποντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο μια περισσότερο 
αποτελεσματική, ισορροπημένη και 
βιώσιμη ανάπτυξη· φρονεί ότι με τον 
καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 130
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 

8. θεωρεί ότι, υπό την προϋπόθεση ότι 
περιλαμβάνουν τις περιφερειακές αρχές 
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για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

στις μεθόδους διακυβέρνησής τους και 
ότι τους αναθέτουν απτό ρόλο, ιδίως στη 
διαχείριση των προγραμμάτων, οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για καλύτερη 
αξιοποίηση του υπερπεριφερειακού 
δυναμικού και για την από κοινού 
αντιμετώπιση φυσικών προκλήσεων, όπως 
της προστασίας του περιβάλλοντος· φρονεί 
ότι με τον καλύτερο συντονισμό των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων ενίσχυσης 
ανοίγει ο δρόμος για πιο στοχευμένη 
αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της 
ΕΕ· εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
προσέγγιση, η οποία δεν προϋποθέτει τη 
διάθεση συμπληρωματικών πόρων, θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί με την 
προοπτική της ενίσχυσης των δεσμών 
μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της 
πολιτικής γειτονίας·

Or. fr

Τροπολογία 131
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· σημειώνει 
εν συνεχεία ότι τα τοπικά σχέδια 
ανάπτυξης θα μπορούσαν να αποδειχθούν 
ως η αποτελεσματικότερη μέθοδος 
επίτευξης των στόχων της πολιτικής για 
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τη συνοχή, μέσω ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης έργων σε ενδοπεριφερειακό 
επίπεδο βάσει μιας μεθοδολογίας από 
κάτω προς τα επάνω·

Or. en

Τροπολογία 132
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία
για καλύτερη αξιοποίηση του
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών
προκλήσεων, όπως της προστασίας του
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο
συντονισμό των υφιστάμενων
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· ωστόσο, 
δεν πρέπει να δημιουργηθούν ούτε
μελλοντικά νέα μέσα, οικονομικοί πόροι ή
δομές εφαρμογής για τις στρατηγικές
αυτές·

Or. de

Τροπολογία 133
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
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υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση για την 
ενίσχυση των μακροπεριφερειακών 
στόχων δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
χρηματοδοτική ενίσχυση η οποία 
παρέχεται στις περιφέρειες για 
μικρότερης κλίμακας αναπτυξιακά έργα·

Or. ro

Τροπολογία 134
László Surján, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή·
επισημαίνει την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης σύνδεσης των 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας με 
εδαφικές στρατηγικές οι οποίες 
βασίζονται σε κοινή δέσμευση των 
περιφερειακών ενδιαφερομένων· φρονεί 
ότι με τον καλύτερο συντονισμό των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων ενίσχυσης 
ανοίγει ο δρόμος για πιο στοχευμένη 
αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 135
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι, υπό την προϋπόθεση ότι 
περιλαμβάνουν τις περιφερειακές αρχές 
στις μεθόδους διακυβέρνησής τους και 
ότι τους αναθέτουν απτό ρόλο, ιδίως στη 
διαχείριση των προγραμμάτων, οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για καλύτερη 
αξιοποίηση του υπερπεριφερειακού 
δυναμικού και για την από κοινού 
αντιμετώπιση φυσικών προκλήσεων, όπως 
της προστασίας του περιβάλλοντος· φρονεί 
ότι με τον καλύτερο συντονισμό των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων ενίσχυσης 
ανοίγει ο δρόμος για πιο στοχευμένη 
αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της 
ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 136
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
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για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· τονίζει ότι 
η δέσμευση των κρατών μελών είναι 
επίσης αποφασιστικής σημασίας για την 
επιτυχή υλοποίηση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

Or. sv

Τροπολογία 137
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ χωρίς αυτό 
να συνεπάγεται την αύξηση των 
χορηγούμενων πόρων που προορίζονται 
για τους συγκεκριμένους τομείς 
συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 138
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
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στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος αλλά και αξιοποίησης 
πόρων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων· 
φρονεί ότι με τον καλύτερο συντονισμό 
των υφιστάμενων δυνατοτήτων ενίσχυσης 
ανοίγει ο δρόμος για πιο στοχευμένη 
αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 139
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για την αποτελεσματική αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση κοινών
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 140
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του 
υπερπεριφερειακού δυναμικού και για την 
από κοινού αντιμετώπιση φυσικών 
προκλήσεων, όπως της προστασίας του 
περιβάλλοντος· φρονεί ότι με τον καλύτερο 
συντονισμό των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ανοίγει ο δρόμος 
για πιο στοχευμένη αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

8. θεωρεί ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές αποτελούν μεγάλη ευκαιρία 
για καλύτερη αξιοποίηση του υπερεθνικού
δυναμικού και για την από κοινού 
αντιμετώπιση φυσικών προκλήσεων, όπως 
της προστασίας του περιβάλλοντος· φρονεί 
ότι με τον καλύτερο συντονισμό των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων ενίσχυσης 
ανοίγει ο δρόμος για πιο στοχευμένη 
αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 141
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να 
διασφαλισθεί ότι δεν θα ζημιώνονται οι 
περιφέρειες, κατά την ανάπτυξη των 
πολιτικών τους για τη συνοχή, από τη μη 
συμμόρφωση των κρατών μελών με τους 
μακροοικονομικούς και τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους, 
ειδικότερα εφόσον οι πολιτικές αυτές 
είναι σημαντικές για τη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της 
Ευρώπης και οι κυρώσεις αυτές, οι 
οποίες σε πολλές περιπτώσεις τους 
επιβάλλονται χωρίς ουσιαστικό λόγο, θα 
επιδείνωναν απλώς τις ανισότητες αυτές·

Or. pt

Τροπολογία 142
Patrice Tirolien
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές,
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. φρονεί ότι τα εκάστοτε επιχειρησιακά 
προγράμματα που καταρτίζονται βάσει 
λειτουργικών εδαφών (όπως 
μητροπολιτικές περιφέρειες, θαλάσσιες 
λεκάνες, οροσειρές ή λεκάνες απορροής 
ποταμών) δύνανται να προσδώσουν 
προστιθέμενη αξία στην κοινοτική 
παρέμβαση, ιδίως επειδή συντελούν στην 
υλοποίηση του στόχου της εδαφικής 
συνοχής· εντούτοις, τα εν λόγω 
προγράμματα πρέπει να τυγχάνουν της 
στήριξης των αρμόδιων περιφερειακών 
αρχών, οι οποίες θα μπορούν να 
διασφαλίζουν την υλοποίηση ή τον 
συντονισμό τους·

Or. fr

Τροπολογία 143
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. ζητεί πιο συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·
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Or. ro

Τροπολογία 144
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. υπογραμμίζει ότι τα εκάστοτε 
επιχειρησιακά προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πολυπεριφερειακών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, δύνανται να προσδώσουν 
προστιθέμενη αξία εφόσον 
ανταποκρίνονται στις κοινές προκλήσεις 
λειτουργικών γεωγραφικών περιοχών, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες, ποτάμιες οδοί ή 
ορεινές περιοχές· θεωρεί ότι, σύμφωνα με 
την αρχή της εταιρικής σχέσης, η
υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων 
αποτελεί αντικείμενο κοινής ευθύνης η 
οποία πρέπει να διατηρηθεί· ζητεί πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 145
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 

9. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
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όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

όπως αστικές περιοχές, συμπράξεις 
αγροτικών και αστικών περιοχών, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· ζητεί 
πιο συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, των 
περιφερειών και των δήμων·

Or. en

Τροπολογία 146
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς 
δεδομένου ότι εγκυμονούν τον κίνδυνο να 
επικαλύψουν ήδη υφιστάμενα πεδία ή 
δομές συνεργασίας·

Or. es

Τροπολογία 147
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς σε 
περίπτωση που λείπει μια πολιτική (και 
επίσης δημοκρατική) αρχή με πλήρη 
ευθύνη για την υλοποίηση του 
προγράμματος· ζητεί πιο συντονισμένη 
προσέγγιση των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών ή των στρατηγικών που 
προσαρμόζονται στις συνθήκες φυσικού 
περιβάλλοντος σε διακρατικό επίπεδο και 
ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη οι εν 
λόγω λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές 
στο πλαίσιο των εθνικών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η χρήση της 
χρηματοδότησης της ΕΕ για 
διαπεριφερειακά αναπτυξιακά έργα·

Or. en

Τροπολογία 148
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 

9. αμφιβάλλει για την προστιθέμενη αξία 
των εκάστοτε επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για λειτουργικές 
γεωγραφικές περιοχές, όπως ομάδες 
τοπικών αρχών, μητροπολιτικές 
περιφέρειες, θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες 
οδούς· αυτό θα πρέπει να αποτελεί 
επιλογή στα προγράμματα με πολιτικές
(και επίσης δημοκρατικές) αρχές με 
πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του 
προγράμματος· θα πρέπει να αποτελεί την 
προτιμώμενη επιλογή παραγωγής 
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συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

αποτελεσμάτων σε εκείνες τις περιφέρειες 
στις οποίες η υποπεριφερειακή παραγωγή 
αποτελεσμάτων εξασφαλίζει 
προστιθέμενη αξία έναντι των εθνικών 
και περιφερειακών προγραμμάτων· ζητεί 
εν συνεχεία πιο συντονισμένη προσέγγιση 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή 
των στρατηγικών που προσαρμόζονται 
στις συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 149
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. είναι πρόθυμο να εξετάσει την 
προστιθέμενη αξία των εκάστοτε 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για 
λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, όπως 
ομάδες τοπικών αρχών, μητροπολιτικές 
περιφέρειες, θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες 
οδούς· αυτό θα πρέπει να αποτελεί 
επιλογή στο σημείο εκείνο, στο οποίο οι 
συμπράξεις πολιτικών (και επίσης 
δημοκρατικών) αρχών με πλήρη ευθύνη 
για την υλοποίηση του προγράμματος·
ζητεί πιο συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 150
Andrey Kovatchev
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· ζητεί 
αντ’ αυτού πιο συντονισμένη προσέγγιση 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή 
των στρατηγικών που προσαρμόζονται 
στις συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

Or. bg

Τροπολογία 151
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε
διακρατικό επίπεδο·

9. τρέφει σοβαρές επιφυλάξεις για την 
προστιθέμενη αξία των εκάστοτε 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για 
λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, όπως 
μητροπολιτικές περιφέρειες, θαλάσσιες 
λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· θεωρεί ότι ιδίως 
σε αυτό το σημείο λείπει μια πολιτική (και 
επίσης δημοκρατική) αρχή με πλήρη 
ευθύνη για την υλοποίηση του 
προγράμματος· θεωρεί ότι τα ειδικά 
επιχειρησιακά προγράμματα ενέχουν 
επίσης τον κίνδυνο ανάπτυξης 
ανταγωνισμού στο εσωτερικό των 
περιφερειών· φρονεί ότι η ενίσχυση για 
λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές θα 
πρέπει αντ’ αυτού να παρέχεται στο 
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πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος 
από το οποίο καλύπτεται η περιοχή· ζητεί 
αντ’ αυτού πιο συντονισμένη προσέγγιση 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή 
των στρατηγικών που προσαρμόζονται 
στις συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

Or. sv

Τροπολογία 152
Manfred Weber, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο
συντονισμένη προσέγγιση των
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε
διακρατικό επίπεδο· ζητεί, όσον αφορά τα
διασυνοριακά προγράμματα, να
συμπεριλαμβάνονται οι διασυνοριακοί
όμιλοι στη διαμόρφωση των
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του
κανονισμού ΕΟΕΣ·

Or. de

Τροπολογία 153
Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες,
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 154
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·
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Or. it

Τροπολογία 155
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες,
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς·
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ’ αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

Or. cs

Τροπολογία 156
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ' αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 

9. αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
εκάστοτε επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για λειτουργικές γεωγραφικές περιοχές, 
όπως μητροπολιτικές περιφέρειες, 
θαλάσσιες λεκάνες ή ποτάμιες οδούς· 
θεωρεί ότι ιδίως σε αυτό το σημείο λείπει 
μια πολιτική (και επίσης δημοκρατική) 
αρχή με πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση 
του προγράμματος· ζητεί αντ' αυτού πιο 
συντονισμένη προσέγγιση των 
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μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος σε 
διακρατικό επίπεδο·

μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των 
στρατηγικών που προσαρμόζονται στις 
συνθήκες φυσικού και οικονομικού
περιβάλλοντος σε διακρατικό επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 157
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι πόλεις στην 
οικονομική δυναμική των περιφερειών· 
ζητεί τη στήριξη πρότυπων προσεγγίσεων 
και έργων με βάση ενοποιημένα σχέδια 
ανάπτυξης, ειδικότερα δε τα σχέδια που 
επιτρέπουν την αναβάθμιση και την 
ενίσχυση των συνεργειών και των δεσμών 
μεταξύ των πόλεων, της περιφέρειας και 
της υπαίθρου·

Or. fr

Τροπολογία 158
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια τοπικής 
ανάπτυξης και την προώθηση 
πολυκεντρικής ανάπτυξης και την 
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αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου όσον αφορά την 
περιφερειακή πολιτική και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
περιαστικών περιοχών· υπογραμμίζει ότι 
οι διατομεακές ομάδες δημόσιων αρχών, 
τη κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων οι οποίες αναλαμβάνουν 
τοπικές δράσεις διαθέτουν τις γνώσεις 
και τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για τοπικές 
υπηρεσίες, αγορές, ευκαιρίες 
απασχόλησης και τοπικές λύσεις για την 
κοινωνική ενσωμάτωση, και επομένως 
πρέπει να εμπλέκονται·

Or. en

Τροπολογία 159
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων ως κινητήριων μοχλών 
ανάπτυξης για την επίτευξη των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020, γεγονός που καθιστά απαραίτητη 
τη συμμετοχή τους στη χάραξη της 
μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή· 
ζητεί την ενίσχυση της αστικής
διάστασης της πολιτικής για τη συνοχή 
από τη βάση της καθώς και κατά την 
εφαρμογή της, τη στήριξη πρότυπων 
προσεγγίσεων και έργων με βάση 
ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και την 
αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

Or. es
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Τροπολογία 160
László Surján

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου, τη δημιουργία 
μιας κατάστασης αμοιβαίων οφελών τόσο 
για τις πόλεις όσο και για το αγροτικό 
τους περιβάλλον· φρονεί ότι η ενισχυμένη 
συνοχή μεταξύ αστικών και αγροτικών 
περιοχών είναι ιδιαίτερης σημασίας για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων των 
περιοχών που κατοικούνται από 
μειονεκτούσες κοινότητες με την 
εφαρμογή κοινοτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 161
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων και των περιφερειών στην 
επίτευξη των οικονομικών, οικολογικών 
και κοινωνικών στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη πρότυπων 
προσεγγίσεων και έργων με βάση 
ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης βάσει
περιοχής και την αναβάθμιση των 
σχέσεων πόλης-περιβάλλουσας υπαίθρου·
υπογραμμίζει ότι οι μεγαλύτερες 
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κοινωνικοοικονομικές διαφορές 
υπάρχουν συχνά στις πόλεις και ότι 
πόλεις με μειονεκτούσες περιοχές και 
θύλακες φτώχειας είναι δυνατόν να 
υπάρχουν και σε πλούσιες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 162
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ενθαρρύνει τον 
δυναμισμό που εκδηλώθηκε κατά την 
προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 
υπέρ των ολοκληρωμένων αστικών 
προγραμμάτων και επισημαίνει το όφελος 
των εν εξελίξει πειραματισμών· ζητεί τη 
στήριξη πρότυπων προσεγγίσεων και 
έργων με βάση ενοποιημένα σχέδια 
ανάπτυξης και την αναβάθμιση των 
σχέσεων πόλης-περιβάλλουσας υπαίθρου·

Or. fr

Τροπολογία 163
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
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πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης·
καλεί τα κράτη μέλη, δεδομένης της 
δυναμικής επιρροής των πόλεων στην 
οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών 
και στην τόνωση της οικονομίας στις 
περιβάλλουσες αγροτικές περιοχές, να 
εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους 
για την υλοποίηση των απαιτούμενων 
αστικών και περιαστικών έργων, και να 
εξετάσουν την πιθανότητα δημιουργίας 
ειδικής δράσης της ΕΕ· θεωρεί ότι είναι 
αναγκαία η περαιτέρω αναβάθμιση των 
σχέσεων πόλης-περιβάλλουσας υπαίθρου·

Or. lt

Τροπολογία 164
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου· τονίζει ότι οι 
πόλεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά, 
ως κέντρα ανάπτυξης και κινητήριες 
δυνάμεις ανάπτυξης· παράλληλα, 
επισημαίνει την αναγκαιότητα 
συμμετοχής των αγροτικών οικισμών σε 
ολοκληρωμένες λύσεις για μια 
συγκεκριμένη λειτουργική γεωγραφική 
περιοχή με την προώθηση των εταιρικών 
σχέσεων και των δικτύων·

Or. bg
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Τροπολογία 165
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί να δοθεί 
περαιτέρω στήριξη στις αστικές περιοχές 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων
ενσωμάτωσης, όπως πραγματοποιείται 
ήδη στην τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού· ζητεί την 
υποχρεωτική υλοποίηση της 
ενσωμάτωσης· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία 166
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των 
πόλεων και των αγροτικών περιοχών που
συνδέονται λειτουργικά με αυτές·

Or. pl
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Τροπολογία 167
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων και των αστικών περιοχών στην 
επίτευξη των οικονομικών, οικολογικών 
και κοινωνικών στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη πρότυπων 
προσεγγίσεων και έργων με βάση 
ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και την 
αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου, με σεβασμό
προς την περιφερειακή στρατηγική·

Or. fr

Τροπολογία 168
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει σε
βάρος των αγροτικών περιοχών·

Or. de
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Τροπολογία 169
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων – συμπεριλαμβανομένου του 
ρόλου των πρωτευουσών και των 
περιφερειών – στην επίτευξη των 
οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη 
στήριξη πρότυπων προσεγγίσεων και 
έργων με βάση ενοποιημένα σχέδια 
ανάπτυξης και την αναβάθμιση των 
σχέσεων πόλης-περιβάλλουσας υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία 170
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια ανάπτυξης και 
την αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

10. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
πόλεων στην επίτευξη των οικονομικών, 
οικολογικών και κοινωνικών στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί τη στήριξη 
πρότυπων προσεγγίσεων και έργων με 
βάση ενοποιημένα σχέδια τοπικής 
ανάπτυξης με βάση την περιοχή και την 
αναβάθμιση των σχέσεων πόλης-
περιβάλλουσας υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία 171
Derek Vaughan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει 
να επιτρέπει στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες να προσδιορίζουν τις αστικές 
περιοχές όπως κρίνουν αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 172
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

11. αναγνωρίζει ότι η εθνική διανομή για 
το ΕΚΤ μπορεί να εξεταστεί μόνον εκ των 
υστέρων· ενδεχομένως να εξετάσει το 
ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτής της 
προσέγγισης σε σχέση με τον μελλοντικό
προγραμματισμό· θεωρεί επίσης ότι η 
υποχρεωτική δέσμευση των επιλέξιμων 
πόλεων και περιοχών ως προς τα 
επιχειρησιακά προγράμματα είναι 
προβληματική και ζητεί να δίνεται στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

Or. en

Τροπολογία 173
Markus Pieper, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις
περιφέρειες η δυνατότητα
χρησιμοποίησης ανταγωνιστικών 
διαδικασιών επιλογής·

11. απορρίπτει τις υποχρεωτικές 
ποσοτικές δεσμεύσεις (ποσοστώσεις),
ιδίως όσον αφορά τη διανομή εθνικών 
προγραμμάτων (ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την τοπική 
και αστική ανάπτυξη, τις αγροτικές 
περιοχές, καθώς και άλλες κατηγορίες 
σχετικά με την πυκνότητα του πληθυσμού 
και τους λειτουργικούς χώρους θα 
μπορούσαν να διασφαλίσουν μεγαλύτερο 
κρίσιμο όγκο παρεμβάσεων· ότι η 
υποχρεωτική δέσμευση των επιλέξιμων 
πόλεων και περιοχών ως προς τα 
επιχειρησιακά προγράμματα αποτελεί 
επιλογή στην οποία θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα, όταν η μέθοδος αυτή 
εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία και 
συγκέντρωση της έντασης των 
ενισχύσεων, αυτό πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει των 
αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·
από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες
εξαρτάται η χρησιμοποίηση
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

Or. en

Τροπολογία 174
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ)· θεωρεί επίσης ότι η 
υποχρεωτική δέσμευση των επιλέξιμων 
εδαφικών περιοχών ως προς τα 
επιχειρησιακά προγράμματα είναι 
προβληματική και ζητεί να δίνεται στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες η 
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περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

Or. cs

Τροπολογία 175
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ανταγωνιστικών 
διαδικασιών επιλογής·

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί πιο συντονισμένη διαχείριση των
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής με 
τις περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 176
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη
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διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

διανομή εθνικών προγραμμάτων
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του
πληθυσμού και τους λειτουργικούς
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά
προγράμματα είναι προβληματική και
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις
περιφέρειες η δυνατότητα για μεγαλύτερη
ιδία ευθύνη μέσω της χρησιμοποίησης
διαδικασιών επιλογής προσανατολισμένων
στον ανταγωνισμό και την απόδοση·

Or. de

Τροπολογία 177
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

11. αμφισβητεί τη χρησιμότητα των 
ποσοτικών δεσμεύσεων (ποσοστώσεις),
ιδίως όσον αφορά τη διανομή εθνικών 
προγραμμάτων (ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική 
ανάπτυξη, τις αγροτικές περιοχές, καθώς 
και άλλες κατηγορίες σχετικά με την 
πυκνότητα του πληθυσμού και τους 
λειτουργικούς χώρους· θεωρεί επίσης ότι ο 
υποχρεωτικός καθορισμός των 
επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών ως 
προς τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι 
προβληματική και ζητεί να δίνεται στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

Or. es
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Τροπολογία 178
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

11. απορρίπτει τον πολλαπλασιασμό των 
αιτήσεων για ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

Or. fr

Τροπολογία 179
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. απορρίπτει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την αστική ανάπτυξη, τις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και άλλες 
κατηγορίες σχετικά με την πυκνότητα του 
πληθυσμού και τους λειτουργικούς 
χώρους· θεωρεί επίσης ότι η υποχρεωτική 
δέσμευση των επιλέξιμων πόλεων και 
περιοχών ως προς τα επιχειρησιακά 
προγράμματα είναι προβληματική και 
ζητεί να δίνεται στα κράτη μέλη και στις 

11. θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να εφαρμόσει ποσοτικές δεσμεύσεις 
(ποσοστώσεις), ιδίως όσον αφορά τη 
διανομή εθνικών προγραμμάτων 
(ΕΚΤ/ΕΤΠΑ), την τοπική και αστική 
ανάπτυξη, τις αγροτικές περιοχές, καθώς 
και άλλες κατηγορίες σχετικά με την 
πυκνότητα του πληθυσμού και τους 
λειτουργικούς χώρους· θεωρεί επίσης ότι η 
υποχρεωτική δέσμευση των επιλέξιμων 
πόλεων και περιοχών ως προς τα 
επιχειρησιακά προγράμματα είναι 
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περιφέρειες η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

προβληματική και ζητεί να δίνεται στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ανταγωνιστικών διαδικασιών επιλογής·

Or. en

Τροπολογία 180
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να υποχρεώσει
τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τους
υπεύθυνους φορείς σημαντικών αστικών
περιοχών και τις αρχές τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε όλες τις
φάσεις λήψης αποφάσεων της πολιτικής
συνοχής (στρατηγικός σχεδιασμός, 
κατάρτιση και διαπραγμάτευση
συμφωνιών εταιρικών σχέσεων
ανάπτυξης και επενδύσεων, και
επιχειρησιακά προγράμματα)·

Or. de

Τροπολογία 181
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι στη διαρθρωτική 
πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή 
δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής ευνοϊκή 
μεταχείριση απέναντι σε ορισμένες 
κατηγορίες περιφερειών· ζητεί την 
ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών 
περιφερειών και αστικών περιοχών από 

διαγράφεται
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κοινωνική και οικονομική άποψη·

Or. fr

Τροπολογία 182
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι στη διαρθρωτική 
πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή 
δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής ευνοϊκή 
μεταχείριση απέναντι σε ορισμένες 
κατηγορίες περιφερειών· ζητεί την 
ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών 
περιφερειών και αστικών περιοχών από 
κοινωνική και οικονομική άποψη·

12. υπογραμμίζει ότι στην πολιτική για τη 
συνοχή δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική 
ευνοϊκή μεταχείριση απέναντι σε 
ορισμένες κατηγορίες περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 183
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι στη διαρθρωτική 
πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή
δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής ευνοϊκή 
μεταχείριση απέναντι σε ορισμένες 
κατηγορίες περιφερειών· ζητεί την 
ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών 
περιφερειών και αστικών περιοχών από 
κοινωνική και οικονομική άποψη·

12. ζητεί την ενίσχυση των συμπράξεων 
αγροτικών περιφερειών και αστικών 
περιοχών από κοινωνική και οικονομική 
άποψη·

Or. fr
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Τροπολογία 184
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι στη διαρθρωτική 
πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή 
δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής ευνοϊκή 
μεταχείριση απέναντι σε ορισμένες 
κατηγορίες περιφερειών· ζητεί την 
ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών 
περιφερειών και αστικών περιοχών από 
κοινωνική και οικονομική άποψη·

12. υπογραμμίζει ότι στη διαρθρωτική 
πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή 
δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής ευνοϊκή 
μεταχείριση απέναντι σε ορισμένες 
κατηγορίες περιφερειών· ζητεί την 
ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών 
περιφερειών και αστικών περιοχών από 
κοινωνική, οικονομική και οικολογική
άποψη·

Or. el

Τροπολογία 185
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι στη διαρθρωτική 
πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή 
δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής ευνοϊκή 
μεταχείριση απέναντι σε ορισμένες 
κατηγορίες περιφερειών· ζητεί την 
ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών 
περιφερειών και αστικών περιοχών από 
κοινωνική και οικονομική άποψη·

12. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της
διαρθρωτικής πολιτικής και της 
πολιτικής για τη συνοχή, οι συμπράξεις 
θα πρέπει να ενισχύονται περισσότερο ως 
προς την εξασφάλιση των ίδιων 
προϋποθέσεων ανάπτυξης και ποιότητας 
ζωής στις αγροτικές περιοχές όσον αφορά 
κοινωνικούς και οικονομικούς 
παράγοντες·

Or. pl

Τροπολογία 186
Evgeni Kirilov
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι στη διαρθρωτική 
πολιτική και στην πολιτική για τη συνοχή 
δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής ευνοϊκή 
μεταχείριση απέναντι σε ορισμένες 
κατηγορίες περιφερειών· ζητεί την 
ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών 
περιφερειών και αστικών περιοχών από 
κοινωνική και οικονομική άποψη·

12. υπογραμμίζει ότι στην πολιτική για τη 
συνοχή δεν πρέπει να υπάρχει μονομερής 
ευνοϊκή μεταχείριση απέναντι σε 
ορισμένες κατηγορίες περιφερειών· ζητεί 
την ενίσχυση των συμπράξεων αγροτικών 
περιφερειών και αστικών περιοχών από 
κοινωνική και οικονομική άποψη·

Or. en

Τροπολογία 187
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. θεωρεί ότι τα αστικά προβλήματα, 
είτε συνδέονται με υποβάθμιση των
περιβαλλοντικών συνθηκών και των 
συνθηκών διαβίωσης και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, είτε με την έλλειψη 
οικονομικής ελκυστικότητας, αξίζουν 
ιδιαίτερη αντιμετώπιση και άμεση 
συμμετοχή του άμεσα ενδιαφερόμενου 
επιπέδου διακυβέρνησης· επισημαίνει ότι 
η προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω 
πρέπει να εφαρμόζεται και για ενέργειες 
οι οποίες εστιάζονται στις μειονεκτούσες 
περιοχές, προκειμένου να μειωθούν οι 
ανισότητες, να αντιμετωπιστεί η φτώχεια 
και οι διακρίσεις στο εσωτερικό 
κοινοτήτων, και να αρθεί ο διαχωρισμός 
στις υποβαθμισμένες συνοικίες· συνιστά 
την ανάθεση περισσότερων 
αρμοδιοτήτων στους τοπικούς φορείς για 
την κατάρτιση και την υλοποίηση των 
αναγκαίων μέτρων με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ενέργειες που αφορούν την 
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ενεργειακή απόδοση στον οικιστικό και
στον κατασκευαστικό τομέα και τη 
βιώσιμη αστική κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 188
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι υπάρχουν 
περιφέρειες στην Ευρώπη, όπως 
ορισμένες εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, η απομόνωση των οποίων 
σημαίνει ότι διαθέτουν θαλάσσια σύνορα 
τα οποία δεν καλύπτονται από το 
συνδεόμενο με την απόσταση κριτήριο
για τα θαλάσσια σύνορα προκειμένου για 
τους σκοπούς της διασυνοριακής 
συνεργασίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι η 
σύνδεση αυτών των περιφερειών με 
γεωγραφικές περιοχές εκτός της ΕΕ, και 
η εξωστρέφειά τους προς αυτές, δεν είναι 
και δεν μπορεί να είναι απλά και μόνο
αποτέλεσμα της γεωγραφικής 
απομόνωσής τους, καθώς ο πλούτος των 
ιστορικών, γλωσσικών και πολιτιστικών 
δεσμών που τις συνδέουν με διάφορα 
μέρη του κόσμου τους επιβάλλει να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την 
εμβάθυνση των σχέσεων αυτών, προς 
όφελος της παγκόσμιας παρουσίας της 
ΕΕ, και θα πρέπει επομένως να μπορούν 
να συμμετέχουν στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. pt

Τροπολογία 189
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία 190
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

13. τονίζει ότι η διαρθρωτική 
χρηματοδότηση της πολιτικής για τη 
συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής 
πρέπει να προσανατολίζεται περισσότερο 
στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
πολιτικές· τονίζει ότι ο ρόλος του ΕΚΤ 
στη βελτίωση της εκπαίδευσης των 
εργαζομένων, στη διασφάλιση δια βίου 
κατάρτισης και αύξησης των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων πρέπει να ενισχυθεί·
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει όλες 
τις πιθανές επιλογές πολιτικής για την 
τόνωση της συμβολής του ΕΚΤ στο 
πλαίσιο της μελλοντικής διάρθρωσης των 
διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να 
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ενισχυθεί το κοινωνικό μοντέλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· πιστεύει ότι η 
διατήρηση του ΕΚΤ στο πλαίσιο του 
βασικού κανονισμού για τις γενικές 
διατάξεις για τα ταμεία, αλλά με τους 
δικούς του κανόνες, παρουσιάζει 
σημαντικά πλεονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 191
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, 
συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και της προσβασιμότητας 
αγαθών και υπηρεσιών· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις 
δυνατότητες και τις συνέργειες των 
διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές, 
πολιτισμικές και κοινωνικοπολιτικές 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020, 
τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να διασφαλίζει την 
εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών πολιτικών με σεβασμό 
προς τις αρμοδιότητες σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. es
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Τροπολογία 194
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

13. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία
πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές προκλήσεις 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί κατά 
συνέπεια τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρύθμισης να μπορούν να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη αυτές τις προκλήσεις, 
μέσω της κατάλληλης προσαρμογής των 
μέτρων που πρόκειται να ληφθούν, 
διατηρώντας τις αρμοδιότητες σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 195
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να 
διατηρεί την αυτονομία της και τους 
στόχους της· ζητεί κατά συνέπεια την 
περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·
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επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 196
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής θα πρέπει επίσης να λαμβάνει 
υπόψη τις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 197
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της
στρατηγικής ΕΕ 2020·  είναι ωστόσο της
άποψης ότι ένας γενικευμένος
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εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων
πολιτικής, πέρα από την πιθανή αποτυχία
του για οικονομικούς λόγους, θα ήταν
αντίθετος προς την αρχή της
επικουρικότητας και δεν θα διέθετε  
επαρκή δημοκρατική νομιμοποίηση·  
ζητεί κατά συνέπεια την περαιτέρω
ανάπτυξη πρότυπων προσεγγίσεων
διατηρώντας τις αρμοδιότητες σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 198
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της
άποψης ότι ένας γενικευμένος
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων
προσεγγίσεων διατηρώντας τις
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο και μια συγκεκριμένη αναφορά
στην περιφερειακή πολιτική· εν
προκειμένω, ζητεί να συμμετάσχουν
περισσότερο εκπαιδευτικοί φορείς του
επιχειρηματικού κόσμου·  

Or. de

Τροπολογία 199
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, τηρώντας 
ταυτόχρονα τη συνοχή της Συνθήκης ως 
θεμελιώδη στόχο της ΕΕ· είναι ωστόσο 
της άποψης ότι ένας γενικευμένος 
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων της τοπικής ανάπτυξης με 
βάση την περιοχή διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 200
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται 
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της 
άποψης ότι ένας γενικευμένος
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων 
πολιτικής πρέπει να απορριφθεί για 
οικονομικούς λόγους· ζητεί κατά συνέπεια 
την περαιτέρω ανάπτυξη πρότυπων 
προσεγγίσεων διατηρώντας τις 
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό 

13. τονίζει ότι η προώθηση της πολιτικής
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής
πολιτικής πρέπει να προσανατολίζεται
περισσότερο στις εκπαιδευτικές και
κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις της
στρατηγικής ΕΕ 2020· είναι ωστόσο της
άποψης ότι δεν είναι επιθυμητός ο πλήρης
εξευρωπαϊσμός των αντίστοιχων τομέων
πολιτικής και θα πρέπει να απορριφθεί για
προφανείς οικονομικούς λόγους· ζητεί
κατά συνέπεια την περαιτέρω ανάπτυξη
πρότυπων προσεγγίσεων διατηρώντας τις
αρμοδιότητες σε εθνικό και περιφερειακό
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επίπεδο· επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 201
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει, παρομοίως, ότι η πολιτική 
για τη συνοχή δεν μπορεί να αποτελέσει 
όχημα ή μέσο εξυπηρέτησης τομεακών 
ζητημάτων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι 
πολιτικές σχετικά με την έρευνα και την 
ανάπτυξη, τη βιομηχανική καινοτομία και 
την καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος, καθώς αυτό θα σήμαινε 
στρέβλωση του πρωταρχικού στόχου και 
επιβολή περιορισμών στη χρήση της για 
την προώθηση του δυναμικού ανάπτυξης 
των περιφερειών, η οποία είναι αναγκαία 
για την προσέγγιση μεταξύ των 
περισσότερο μειονεκτουσών περιφερειών 
και των περισσότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία 202
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της 
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και της συζήτησης για 
την κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη 
συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην 

14. ζητεί, υπό το πρίσμα της επιτακτικής 
επίτευξης των στόχων 20/20/20, 
μεγαλύτερη συμβολή της πολιτικής για τη 
συνοχή στην ταχεία ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
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ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· υποστηρίζει σχετικά σχέδια για 
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις 
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 
στις περιφέρειες·

υποστηρίζει σχετικά σχέδια για 
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις 
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 
στις περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 203
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της 
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και της συζήτησης για την 
κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή 
της πολιτικής για τη συνοχή στην ταχεία 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· υποστηρίζει σχετικά σχέδια για 
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις 
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 
στις περιφέρειες·

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της 
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και της συζήτησης για την 
κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή 
της πολιτικής για τη συνοχή στην ταχεία 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ως μία από τις προτεραιότητες, 
εάν στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
διατίθενται επαρκή ποσά και εάν η 
έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 
εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία σε 
επίπεδο ΕΕ, βάσει σχεδίων για 
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις 
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 
στις περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 204
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της 
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες 

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες
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πηγές ενέργειας και της συζήτησης για την 
κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή 
της πολιτικής για τη συνοχή στην ταχεία 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· υποστηρίζει σχετικά σχέδια για 
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις 
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 
στις περιφέρειες·

πηγές ενέργειας και της συζήτησης για την
κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή
της πολιτικής για τη συνοχή στην ταχεία
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και για την κατάργηση της
χρήσης της πυρηνικής ενέργειας· 
υποστηρίζει σχετικά σχέδια για
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης
στις περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 205
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της 
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και της συζήτησης για την 
κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή 
της πολιτικής για τη συνοχή στην ταχεία 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· υποστηρίζει σχετικά σχέδια για 
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις 
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 
στις περιφέρειες·

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και της συζήτησης για την
κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή
της πολιτικής για τη συνοχή στην ταχεία
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας· υποστηρίζει σχετικά σχέδια για
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης
στις περιφέρειες· υποστηρίζει, σε
συνάρτηση με αυτό, τη συμπερίληψη του
δυναμικού της περιφερειακής οικονομίας·

Or. de

Τροπολογία 206
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της 
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και της συζήτησης για την 
κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή 
της πολιτικής για τη συνοχή στην ταχεία 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· υποστηρίζει σχετικά σχέδια για 
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις 
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 
στις περιφέρειες·

14. ζητεί, ιδίως υπό το πρίσμα της 
επιτακτικής μετάβασης σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και της συζήτησης για την 
κλιματική αλλαγή, μεγαλύτερη συμβολή 
της πολιτικής για τη συνοχή στην ταχεία 
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
τεχνολογίας και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας· υποστηρίζει σχετικά σχέδια για 
αποκεντρωμένες ενεργειακές προσεγγίσεις 
με αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης 
στις περιφέρειες·

Or. fi

Τροπολογία 207
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, οι 
οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται στις 
περιφέρειες εκείνες όπου οι οικονομικές 
λύσεις για την αγορά ενεργειακού 
εφοδιασμού είναι αρκετά περιορισμένες 
για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους· 
ζητεί επίσης προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να 
είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, οι 
οποίες όμως πρέπει να εστιάζονται κατά 
προτεραιότητα στις περιφέρειες εκείνες 
όπου οι οικονομικές λύσεις για την αγορά 
ενεργειακού εφοδιασμού είναι αρκετά 
περιορισμένες για πολιτικούς και 
γεωγραφικούς λόγους·

Or. fr

Τροπολογία 208
Derek Vaughan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, οι 
οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται στις 
περιφέρειες εκείνες όπου οι οικονομικές 
λύσεις για την αγορά ενεργειακού 
εφοδιασμού είναι αρκετά περιορισμένες 
για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους·
ζητεί επίσης προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να 
είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές·
ζητεί επίσης προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να 
είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 209
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, οι 
οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται στις 
περιφέρειες εκείνες όπου οι οικονομικές 
λύσεις για την αγορά ενεργειακού 
εφοδιασμού είναι αρκετά περιορισμένες 
για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους·
ζητεί επίσης προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να 
είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

15. είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να 
αυξηθεί το μερίδιο ενέργειας κατά την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού της 
πολιτικής για τη συνοχή· πιστεύει ότι οι 
τεχνολογίες νέων και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση 
και οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας 
θα πρέπει να παραμείνουν βασικές 
προτεραιότητες των παρεμβάσεων στον 
τομέα της πολιτικής για τη συνοχή·
διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν 
δυνατότητα στήριξης ειδικών επενδύσεων 
σε ενεργειακές υποδομές, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
δημιουργία αποκεντρωμένων, ευφυών 
ενεργειακών δικτύων, οι οποίες όμως 
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πρέπει να περιορίζονται στις περιφέρειες 
εκείνες όπου οι οικονομικές λύσεις για την 
αγορά ενεργειακού εφοδιασμού είναι 
αρκετά περιορισμένες για πολιτικούς και 
γεωγραφικούς λόγους· ζητεί επίσης 
προϋπόθεση για την παροχή στήριξης από 
τα διαρθρωτικά ταμεία να είναι καταρχήν 
η διατήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, οι 
οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται στις 
περιφέρειες εκείνες όπου οι οικονομικές 
λύσεις για την αγορά ενεργειακού 
εφοδιασμού είναι αρκετά περιορισμένες 
για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους· 
ζητεί επίσης προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να 
είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, οι 
οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται στις 
περιφέρειες εκείνες όπου οι οικονομικές 
λύσεις για την αγορά ενεργειακού 
εφοδιασμού είναι αρκετά περιορισμένες 
για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους· 
ζητεί επίσης η παροχή στήριξης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία να συνδέεται πάντα 
με την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς 
της ενέργειας και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού καθώς και με τη διατήρηση 
της αρχής της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης·

Or. es

Τροπολογία 211
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, οι 
οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται στις
περιφέρειες εκείνες όπου οι οικονομικές 
λύσεις για την αγορά ενεργειακού 
εφοδιασμού είναι αρκετά περιορισμένες 
για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους· 
ζητεί επίσης προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να 
είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών 
επενδύσεων σε βιώσιμες και συνεκτικές
ενεργειακές υποδομές ευρωπαϊκής 
κλίμακας, οι οποίες θα 
προσανατολίζονται προς τις περιφέρειες 
εκείνες όπου οι οικονομικές λύσεις για την 
αγορά ενεργειακού εφοδιασμού είναι 
αρκετά περιορισμένες για πολιτικούς και 
γεωγραφικούς λόγους· ζητεί επίσης 
προϋπόθεση για την παροχή στήριξης από 
τα διαρθρωτικά ταμεία να είναι η 
καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

Or. fr

Τροπολογία 212
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης ειδικών
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, οι 
οποίες όμως πρέπει να περιορίζονται στις 
περιφέρειες εκείνες όπου οι οικονομικές 
λύσεις για την αγορά ενεργειακού 
εφοδιασμού είναι αρκετά περιορισμένες 
για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους·
ζητεί επίσης προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να 
είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

15. διαβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
έχουν δυνατότητα στήριξης επενδύσεων σε 
ενεργειακές υποδομές, οι οποίες όμως 
πρέπει να διατίθενται ειδικότερα στις 
περιφέρειες εκείνες όπου οι οικονομικές 
λύσεις για την αγορά ενεργειακού 
εφοδιασμού είναι αρκετά περιορισμένες 
για πολιτικούς και γεωγραφικούς λόγους·
ζητεί επίσης προϋπόθεση για την παροχή 
στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία να 
είναι η καταρχήν εφαρμογή εμπορικής 
προσέγγισης και η διατήρηση της αρχής 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

Or. en
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Τροπολογία 213
Sabine Verheyen, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. θεωρεί ότι μία από τις ευθύνες της
πολιτικής συνοχής είναι να πράττει το
παν προκειμένου να καλυφθούν τα κενά
και να εξαλειφθούν τα σημεία
συμφόρησης σε ένα βασικό δίκτυο ΔΕΔ
αποτελούμενο από οδικούς άξονες με
ευρωπαϊκή σημασία, ιδίως στις
παραμεθόριες περιφέρειες που έχουν
μέχρι τώρα παραμεληθεί σημαντικά ως
προς αυτό· 

Or. de

Τροπολογία 214
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. ζητεί, υπό το πρίσμα της αύξησης 
των καθηκόντων στο πεδίο της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης, από την 
πολιτική για τη συνοχή να συμβάλει 
περισσότερο στις ακόλουθες προκλήσεις, 
ήτοι στις τέσσερις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση, στη 
στήριξη των αρχών της αξιοπρεπούς και 
καλής εργασίας (όπως προβλέπονται από 
τη ΔΟΕ), στην καταπολέμηση της 
επισφαλούς και αδήλωτης εργασίας, στην 
καταπολέμηση της φτώχειας, στην 
επίτευξη ισότητας μεταξύ των φύλων και 
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στις κατάλληλες συνθήκες για τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 215
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, 
ιδίως στις συνοριακές περιφέρειες·
ενθαρρύνει την αναβάθμιση του άξονα 
«υποδομή» σε συνάρτηση με τον στόχο 3 
για ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία·

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
περιφερειών, εφόσον εναρμονίζονται με 
την έννοια της βιωσιμότητας και της 
συνοχής· ζητεί την επανεξέταση της 
χρηματοδότησης των μεταφορικών 
υποδομών, ώστε να προσανατολιστεί 
προς στόχους της ΕΕ σχετικά με την 
αλλαγή του κλίματος, την εξάρτηση από 
το πετρέλαιο και τη μείωση των 
ατυχημάτων, τη νομοθεσία για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τον 
καθορισμό ανώτατου ορίου για τις οδικές 
υποδομές σε 20% κατ’ ανώτατο όριο της 
συνολικής χρηματοδότησης μεταφορικών 
υποδομών· επισημαίνει την ανάγκη 
έμφασης στις υπάρχουσες και στις 
διασυνοριακές σιδηροδρομικές 
συνδέσεις, δίνοντας προτεραιότητα στα 
νέα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 216
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει 
την αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ, στις θαλάσσιες αρτηρίες και στο 
δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως στις 
συνοριακές περιφέρειες και απόκεντρες 
περιφέρειες· ενθαρρύνει τη δυνατότητα 
για ορισμένες κατηγορίες διασυνοριακής
υποδομής να θεωρούνται ως επιλέξιμα 
έργα προτεραιότητας για 
χρηματοδοτικούς πόρους του στόχου 1, 2 
και 3· ζητεί να θεσπιστεί υποχρεωτικό 
δικαίωμα για να υποβάλει την πρώτη 
πρόταση περιφερειακού επιπέδου σχετικά 
με αυτόν τον τύπο δράσης και την 
ισότιμη συμμετοχή των συνοριακών 
περιφερειών και των τοπικών αρχών στον 
προγραμματισμό·

Or. en

Τροπολογία 217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει 
την αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ζητεί επίσης 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
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συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 218
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει 
την αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ζητεί 
επίμονα την πλήρη ενσωμάτωση και 
συμμετοχή των εξόχως απόκεντρων
περιφερειών στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών, καθώς και την κατάρτιση 
προγραμμάτων προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 219
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
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Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει 
την αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ζητεί τη 
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, 
προκειμένου να διασφαλισθεί επαρκής 
χρηματοδότηση και να εξασφαλισθεί 
έγκαιρη υλοποίηση των έργων 
προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ· ενθαρρύνει την 
αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 220
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει 
την αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, και 
να προωθηθεί η επέκτασή τους σε όλες 
τις περιφέρειες της Ευρώπης, ιδίως στις 
συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει την 
αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

Or. pt

Τροπολογία 221
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει
την αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ζητεί να 
αξιολογηθεί η δυνατότητα αναβάθμισης
του άξονα «υποδομή» σε συνάρτηση με 
τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία·

Or. it

Τροπολογία 222
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει 
την αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο 3 για ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία·

16. τονίζει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επέκτασης και 
απόκτησης πρόσβασης σε υποδομές ΔΕΔ-
Μ και στο δίκτυο ευρωπαϊκών οδών, ιδίως 
στις συνοριακές περιφέρειες· ενθαρρύνει 
την αναβάθμιση του άξονα «υποδομή» σε 
συνάρτηση με τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 223
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Maurice 
Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Seán Kelly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη 
και την απασχόληση στις ΜΜΕ και στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις· ζητεί, 
επομένως, οι βασικές αρχές της πράξης 
για τις μικρές επιχειρήσεις, ήτοι 
«Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» και «Μία φορά μόνο», να 
θεωρούνται ως ένα από τα θεμέλια της 
πολιτικής για τη συνοχή, και φρονεί ότι οι 
αρχές αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για 
τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών 
τους προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 224
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ενθαρρύνει την εφαρμογή του 
Μεταφορικού Ισοδυνάμου, μέσω πόρων 
του ΕΤΠΑ αλλά και εθνικών πόρων, 
δεδομένης της προστιθεμένης αξίας 
τέτοιων μέτρων για την ενίσχυση της 
περιφερειακής σύγκλισης, εδαφικής 
συνοχής κι ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
όπως ο τουρισμός, σημαντικών για 
απομονωμένες περιοχές π.χ. νησιωτικές·

Or. el

Τροπολογία 225
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας)
αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 
καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, διασυνοριακή 
ανάπτυξη)·

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) μπορούν 
εξίσου να αποτελέσουν στόχους, η 
επιδίωξη των οποίων θα συντελείται με 
διαφορετικό τρόπο από την πολιτική για 
τη συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική·
είναι της άποψης ότι οι προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 συνιστούν 
μακροοικονομικούς στόχους που πρέπει 
να υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη και 
ότι η πολιτική συνοχής πρέπει, με τη 
σειρά της, να υιοθετήσει ιδία στρατηγική, 
διότι πρόκειται για σημαντική 
συμπληρωματική πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 226
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας)
αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 
καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, διασυνοριακή 
ανάπτυξη)·

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 αποτελούν ήδη 
συνιστώσα της πολιτικής για τη συνοχή· 
είναι της άποψης ότι οι προκλήσεις της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 εντάσσονται πολύ 
ομαλά στους τρεις καθιερωμένους 
στόχους·
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Or. es

Τροπολογία 227
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) 
αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 
καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, διασυνοριακή 
ανάπτυξη)·

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) 
αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στη διάρθρωση 
της πολιτικής για τη συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 228
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) 
αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) 
αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 
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καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, διασυνοριακή 
ανάπτυξη)·

υφιστάμενους στόχους (σύγκλιση, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
εδαφική συνεργασία)·

Or. fr

Τροπολογία 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) 
αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 
καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, διασυνοριακή 
ανάπτυξη)·

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, βιώσιμη ανάπτυξη, ενέργεια, 
περιβάλλον, προστασία του κλίματος, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) 
αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 
καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, διασυνοριακή 
ανάπτυξη)·

Or. en

Τροπολογία 230
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) 

17. τονίζει ότι τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 (καινοτομία, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, 
απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, 
δεξιότητες, μείωση της φτώχειας) 
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αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή και της διαρθρωτικής 
πολιτικής· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 
καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, διασυνοριακή 
ανάπτυξη)·

αποτελούν ήδη συνιστώσα της πολιτικής 
για τη συνοχή· είναι της άποψης ότι οι 
προκλήσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 
εντάσσονται πολύ ομαλά στους τρεις 
καθιερωμένους στόχους (σύγκλιση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, διασυνοριακή 
ανάπτυξη)·

Or. en

Τροπολογία 231
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην
καινοτομία και την εκπαίδευση μπορούν
να προαγάγουν την ανάπτυξη· τονίζει, 
ωστόσο, ότι αυτό πρέπει να
υποστηρίζεται από την ανάλογη υποδομή
(μεταφορές, ευρυζωνικό διαδίκτυο, 
ενέργεια) και από κατάλληλους θεσμούς
(ισορροπημένη σύνθεση δημόσιων
επενδύσεων και εξυγίανση της
δημοσιονομικής πολιτικής όσον αφορά
μακροοικονομικά μέτρα, υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
διασυνοριακή εκπαίδευση)·  

Or. de

Τροπολογία 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. διακηρύσσει ότι η στρατηγική ΕΕ 
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2020 είναι ουσιαστικό στοιχείο αναφοράς 
για το μέλλον της Ευρώπης και, 
επομένως, και για τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον βαθμό που 
επιδιώκεται η ενίσχυση των θεμελίων 
μιας οικονομικής ανάπτυξης που 
βασίζεται στη γνώση, σέβεται το 
περιβάλλον και επικεντρώνεται στην 
κοινωνική ένταξη· στο πλαίσιο αυτό, 
δηλώνει ότι η πολιτική για τη συνοχή 
πρέπει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο 
στήριξης της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. es

Τροπολογία 233
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση 
βασικών υποδομών και η υποστήριξη 
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει 
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα 
σε ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε 
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των 
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν 
βαθμό να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 234
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση
βασικών υποδομών και η υποστήριξη
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα
σε ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν
στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν 
βαθμό να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 235
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της άποψης 18. υπογραμμίζει
ότι η ενίσχυση βασικών υποδομών και η
υποστήριξη συμβατικών πηγών ενέργειας
πρέπει επίσης να συνάδουν με τη
στρατηγική ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη
δυνατότητα σε ανταγωνιστικά δίκτυα
μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνίας, 
καθώς και σε υποδομές διάθεσης
αποβλήτων των περιφερειών σύγκλισης, 
να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά 
συνέπεια, οι στόχοι της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 για τις ασθενέστερες περιφέρειες 
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει 
έως έναν βαθμό να έχουν ερμηνευτικό 

την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού 
και αναβάθμισης των ευρωπαϊκών 
ενεργειακών υποδομών, ανάπτυξης 
ευφυών δικτύων και δημιουργίας 
διασυνδέσεων οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας 
του εφοδιασμού, και επίτευξης των 
ενεργειακών και των κλιματικών στόχων·
είναι της άποψης ότι ενδεχομένως στο 
στον τομέα αυτό να είναι απαραίτητες 
σημαντικές επενδύσεις και ότι η 
χρηματοδότηση της πολιτικής για τη 
συνοχή να αποτελεί κατάλληλο μέσο 
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χαρακτήρα· συμβολής για την κάλυψη αυτών των 
αναγκών· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
καθορίζονται με ακρίβεια οι απαιτήσεις
των υποδομών και να αποφεύγονται οι 
δεσμεύσεις για πλεονάζουσα ικανότητα
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
δυνατότητες μιας αποδοτικής ως προς το 
κόστος ενεργειακής απόδοσης· τονίζει 
την ανάγκη μεγιστοποίησης του 
αντικτύπου της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης και των ευκαιριών που
προσφέρονται από καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα για τη 
χρηματοδότηση ευρωπαϊκών έργων 
προτεραιότητας προκειμένου για την 
κατασκευή υποδομών καθαρής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 236
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση 
βασικών υποδομών και η υποστήριξη 
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει 
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε 
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των 
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν βαθμό 
να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση
βασικών υποδομών και η υποστήριξη
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν
στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν βαθμό 
να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα· εν 
προκειμένω, επικροτεί τη μεγαλύτερη 
χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών 
λύσεων όπως, για παράδειγμα, τα 
ομόλογα έργων της ΕΕ  ή οι συμπράξεις 
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δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και 
άλλων υπηρεσιών που προσφέρει η ομάδα 
ΕΤΕ/ΕΤΕπ·

Or. de

Τροπολογία 237
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση
βασικών υποδομών και η υποστήριξη
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν
στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν βαθμό 
να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση
βασικών υποδομών και η υποστήριξη
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε
περιβαλλοντικές υποδομές των
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν
στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν βαθμό 
να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

Or. bg

Τροπολογία 238
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση 
βασικών υποδομών και η υποστήριξη 
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει 
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική 

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση 
βασικών υποδομών πρέπει επίσης να 
συνάδει με τη στρατηγική ΕΕ 2020, διότι 
παρέχει τη δυνατότητα σε ανταγωνιστικά 
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ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε 
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των 
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν βαθμό 
να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και 
επικοινωνίας, καθώς και σε υποδομές 
διάθεσης αποβλήτων των περιφερειών 
σύγκλισης, να συμβάλουν στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. 
Κατά συνέπεια, οι στόχοι της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 για τις ασθενέστερες περιφέρειες 
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει 
έως έναν βαθμό να έχουν ερμηνευτικό 
χαρακτήρα·

Or. fr

Τροπολογία 239
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση
βασικών υποδομών και η υποστήριξη
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν
στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν 
βαθμό να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση
βασικών υποδομών και η υποστήριξη
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των
περιφερειών, να συμβάλουν στην επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. 
Κατά συνέπεια, οι στόχοι της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 για τις περιφέρειες πρέπει έως 
έναν βαθμό να έχουν ερμηνευτικό 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 240
Sabine Verheyen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση 
βασικών υποδομών και η υποστήριξη 
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει 
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε 
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε 
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των 
περιφερειών σύγκλισης, να συμβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020. Κατά συνέπεια, οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 για τις 
ασθενέστερες περιφέρειες που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει έως έναν βαθμό 
να έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα·

18. είναι της άποψης ότι η ενίσχυση
βασικών υποδομών και η υποστήριξη
συμβατικών πηγών ενέργειας πρέπει
επίσης να συνάδουν με τη στρατηγική
ΕΕ 2020, διότι παρέχουν τη δυνατότητα σε
ανταγωνιστικά δίκτυα μεταφορών, 
ενέργειας και επικοινωνίας, καθώς και σε
υποδομές διάθεσης αποβλήτων των
περιφερειών σύγκλισης που συμφωνούν με
την ιεράρχηση αποβλήτων πέντε
επιπέδων, να συμβάλουν στην επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020. 
Κατά συνέπεια, οι στόχοι της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 για τις ασθενέστερες περιφέρειες 
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη πρέπει 
έως έναν βαθμό να έχουν ερμηνευτικό 
χαρακτήρα·

Or. de

Τροπολογία 241
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75% 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90%)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό της κατανομής των 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ όλων των 
περιοχών μετά το 2013· θεωρεί, 
περαιτέρω, ότι, κατά την υλοποίησή της, 
η πολιτική συνοχής πρέπει να βασίζεται 
σε ευρύτερους δείκτες από τον δείκτη του 
ΑΕΠ, λαμβάνοντας, επί παραδείγματι, 
υπόψη τη βιωσιμότητα, την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, την 
εδαφική πυκνότητα ή ακόμα τον δείκτη 
ανθρώπινης ανάπτυξης·
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Or. fr

Τροπολογία 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ θα πρέπει να 
παραμείνει ένα από τα κύρια κριτήρια 
που καθορίζουν την επιλεξιμότητα για 
ενίσχυση από την περιφερειακή πολιτική, 
αλλά θα πρέπει να συμπληρωθεί από 
άλλους δείκτες που θα εντοπίζουν τις πιο 
ευάλωτες περιφέρειες· επισημαίνει ότι 
από μόνο του το ΑΕΠ δεν μπορεί να 
δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
περιφερειακής ανάπτυξης, 
παραβλέποντας σχετικούς κοινωνικούς 
παράγοντες, όπως οι εισοδηματικές 
ανισότητες και η ανεργία· εισηγείται τη 
διατήρηση του κατώτατου ορίου για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ) και, κατά περίσταση, για 
τον καθορισμό των κρατών συνοχής·
προτείνει μια διαφοροποίηση μεταξύ 50% 
και 75% της συγχρηματοδότησης από 
πόρους της ΕΕ ανάλογα με την απόκλιση
της περιφέρειας από το μέσο ΑΕΠ·
επισημαίνει ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
πρέπει να συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 243
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75% 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90%)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. αναγνωρίζει ότι το ΑΕΠ παραμένει το
βασικό κριτήριο για τον καθορισμό των
επιλέξιμων περιοχών ως προς τους
διαφορετικούς στόχους της πολιτικής
συνοχής και, κατά περίσταση, των κρατών
συνοχής (μικρότερο από 90%)· θεωρεί, 
εντούτοις, ότι, κατά την υλοποίησή της, η
πολιτική συνοχής πρέπει να βασίζεται σε
ευρύτερους δείκτες από τον δείκτη του
ΑΕΠ· επισημαίνει, εξάλλου, ότι πρέπει να
βελτιωθεί η εναρμόνιση των εθνικών
στατιστικών μέσων· εκτιμά ότι συνιστά
προτεραιότητα η εμβριθής μελέτη των
συμπληρωματικών δεικτών του ΑΕΠ στο
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 244
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· είναι ωστόσο 
σκόπιμο να εκχωρηθεί στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές το δικαίωμα να
εφαρμόζουν, στο κατάλληλο επίπεδο 
λήψης αποφάσεων, για κάθε στόχο και
αναλόγως με τη γεωγραφική 
συγκέντρωση, άλλους δείκτες, ικανούς να 
μετρήσουν τις αντίστοιχες κοινωνικές, 
οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
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δημογραφικές και γεωγραφικές 
προκλήσεις·

Or. it

Τροπολογία 245
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει ένα βασικό κριτήριο για την 
επιλεξιμότητα των περιοχών και των 
κρατών συνοχής, με την επιφύλαξη της 
ανάγκης και της σκοπιμότητας θέσπισης 
πρόσθετων δεικτών σύμφωνα με τον 
σύνθετο χαρακτήρα της αρχής της 
εδαφικής συνοχής· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. es

Τροπολογία 246
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
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συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

συμπληρωματικοί δείκτες, κατάλληλοι 
για τη μέτρηση της κοινωνικής συνοχής 
(όπως τα ποσοστά ανεργίας, η φτώχεια 
κ.λπ.) και της εδαφικής συνοχής και 
συνέχειας, καθώς και περιβαλλοντικοί 
δείκτες· επισημαίνει ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές πρέπει να συνεχίσουν να 
έχουν περιθώριο χρησιμοποίησης άλλων 
δεικτών με βάση το κατάλληλο επίπεδο 
λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 247
Γεώργιος Σταυρακάκης, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 % του μέσου ΑΕΕ ανά 
μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού)·
επισημαίνει ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
πρέπει να συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 248
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει τη 
σκοπιμότητα να εκχωρηθεί στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές περιθώριο προσδιορισμού 
του καταλληλότερου επιπέδου λήψης 
αποφάσεων και ενδεχόμενων εθνικών
δεικτών στο πλαίσιο κάθε στόχου·

Or. it

Τροπολογία 249
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να έχουν 
την ευελιξία χρησιμοποίησης άλλων 
δεικτών με βάση το κατάλληλο επίπεδο 
λήψης αποφάσεων, οι οποίοι θα 
αποφασιστούν στα εθνικά στρατηγικά 
πλαίσια αναφοράς και η χρήση τους για 
τον σκοπό της εδαφικής στοχοθέτησης 
θα πρέπει να ενθαρρύνεται από τους 
κανονισμούς, όπου η εφαρμογή τους 
διασφαλίζει μεγαλύτερη προστιθέμενη 
αξία και συγκέντρωση όσον αφορά τους 
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πόρους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 250
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον
καθορισμό των κρατών συνοχής
(μικρότερο από 90 %), σύμφωνα με το
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. bg

Τροπολογία 251
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ) και, κατά 
περίσταση, για τον καθορισμό των κρατών 
συνοχής (μικρότερο από 90 % του μέσου 
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(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

κατά κεφαλήν ΑΕΕ)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 252
Kerstin Westphal, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

19. φρονεί ότι το ΑΕΠ πρέπει να 
παραμείνει το βασικό κριτήριο για τον 
καθορισμό των περιοχών που θα λάβουν 
τη μέγιστη ενίσχυση (μικρότερο από 75 % 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού) και, κατά περίσταση, για τον 
καθορισμό των κρατών συνοχής 
(μικρότερο από 90 %)· επισημαίνει ότι οι 
αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές 
πρέπει να συνεχίσουν να έχουν περιθώριο 
χρησιμοποίησης άλλων δεικτών με βάση 
το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 253
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να 
στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του 

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να 
στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να παραχωρείται 
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στόχου 1 (σύγκλιση) πρέπει να 
παραχωρείται επαρκές μερίδιο για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ανάπτυξης στις περιφέρειες που έχουν 
ανάγκη·

επαρκές μερίδιο πόρων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ανάπτυξης στις περιφέρειες που έχουν 
ανάγκη·

Or. es

Τροπολογία 254
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να
στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας·
υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του στόχου 1 
(σύγκλιση) πρέπει να παραχωρείται 
επαρκές μερίδιο για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες 
που έχουν ανάγκη·

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες και 
να στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας·
υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του στόχου 1 
(σύγκλιση) πρέπει να παραχωρείται 
επαρκές μερίδιο για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες 
που έχουν ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 255
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να 
στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του στόχου 1 
(σύγκλιση) πρέπει να παραχωρείται 
επαρκές μερίδιο για την αντιμετώπιση των 

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να 
στοχεύει κυρίως στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του στόχου 1 
(σύγκλιση) πρέπει να παραχωρείται 
επαρκές μερίδιο για την αντιμετώπιση των 
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προβλημάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες 
που έχουν ανάγκη·

προβλημάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες 
που έχουν ανάγκη·

Or. it

Τροπολογία 256
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να 
στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του στόχου 1 
(σύγκλιση) πρέπει να παραχωρείται 
επαρκές μερίδιο για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες 
που έχουν ανάγκη·

20. ζητεί η πολιτική για τη συνοχή να 
στοχεύει κατά κύριο λόγο στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο του στόχου 
της σύγκλισης πρέπει να παραχωρείται 
επαρκές μερίδιο για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ανάπτυξης στις περιφέρειες 
που έχουν ανάγκη·

Or. fr

Τροπολογία 257
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Estelle Grelier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη 
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης 
στις περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 258
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη 
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης 
στις περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

21. ζητεί να διασφαλιστεί η κατάλληλη 
μεταχείριση των περιφερειών που 
βγαίνουν από τον στόχο 1, διατηρώντας 
μηχανισμούς μετάβασης που θα 
επιτρέψουν την ισόρροπη ανάπτυξή τους 
και θα αποτρέψουν την εμφάνιση 
οικονομικής αναστάτωσης η οποία θα 
προκύψει από την απότομη αλλαγή της 
αντίληψης για τις ενισχύσεις·

Or. es

Τροπολογία 259
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη σταδιακή 
μείωση της παροχής ενίσχυσης στις 
περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης)
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη σταδιακή 
μείωση της παροχής ενίσχυσης στο 
πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση» σε 
περιοχές οι οποίες για πρώτη φορά από 
το 2013 δεν θα είναι επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»· ζητεί, 
επιπλέον, ο στόχος «ανταγωνιστικότητα» 
να λαμβάνει υπόψη τις περιφέρειες οι 
οποίες, ενώ ήταν επιλέξιμες στο πλαίσιο 
του στόχου «ανταγωνιστικότητα» στη 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού, εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές κοινωνικές 
και οικονομικές δυσκολίες όσον αφορά 
την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, και οι οποίες 
παρουσιάζουν εσωτερικές περιφερειακές 
ανισότητες·
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Or. en

Τροπολογία 260
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη 
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης 
στις περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

21. ζητεί τη δημιουργία νέας ενδιάμεσης
κατηγορίας για τις περιοχές που
κυμαίνονται μεταξύ του 75% και του 90% 
του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα ισοδύναμου
πληθυσμού της Ένωσης, με στόχο την
επίλυση των πολιτικών προβλημάτων
(άνιση μεταχείριση περιφερειών που
βρίσκονται, μολαταύτα, σε παρεμφερείς
καταστάσεις), αλλά και των πρακτικών
προβλημάτων (δυσκολία διαχείρισης
μειούμενων χρηματοδοτήσεων) που
συνδέονται με το υφιστάμενο καθεστώς
της σταδιακής μείωσης της παροχής
ενίσχυσης· θεωρεί ότι η δημιουργία της εν
λόγω κατηγορίας θα καταστεί εφικτή από
το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός
περιφερειών υπερβαίνουν πλέον το όριο
του 75% του μέσου ΑΕΠ ανά μονάδα
ισοδύναμου πληθυσμού της Ένωσης και
θα εξέλθουν, κατά συνέπεια, αυτομάτως
από τον στόχο της σύγκλισης· 
υπογραμμίζει ειδικότερα ότι αυτή η
αλλαγή στη διάρθρωση της πολιτικής
συνοχής δεν θα πρέπει ούτε να επισύρει
δυσμενείς επιπτώσεις για τις περιφέρειες
που εγγράφονται επί του παρόντος στον
στόχο της σύγκλισης, καθώς και στον
στόχο της ανταγωνιστικότητας, ούτε να
επιφέρει αύξηση του προϋπολογισμού για
την πολιτική συνοχής· φρονεί ότι αυτή η
νέα κατηγορία θα επιτρέψει την ενίσχυση
των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής για
τη συνοχή, ήτοι της δικαιοσύνης και της
αλληλεγγύης·
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Or. fr

Τροπολογία 261
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη σταδιακή 
μείωση της παροχής ενίσχυσης στις 
περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης)
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη σταδιακή
μείωση της παροχής ενίσχυσης στο
πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση» για τις
περιφέρειες που ενισχύονται σήμερα στο
πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση» αλλά το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους ανά
κάτοικο υπερβαίνει το 75% του μέσου
όρου της ΕΕ· χωρίς σταδιακή μείωση της
παροχής ενίσχυσης θα διακυβεύονταν
σημαντικά οι υφιστάμενες επιτυχημένες
προσεγγίσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη
των περιφερειών·

Or. de

Τροπολογία 262
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη σταδιακή 
μείωση της παροχής ενίσχυσης στις 
περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη σταδιακή 
μείωση της παροχής ενίσχυσης στις 
περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση» και 
σταδιακή παροχή ενίσχυσης σε 
περιφέρειες, οι οποίες πλήττονται 
ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και 
άλλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, 
όπως η δημογραφική αλλαγή· στηρίζει 
επομένως την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης 
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κατηγορίας επιλεξιμότητας με ΑΕΠ 
μεγαλύτερο από 75% του μέσου όρου της 
ΕΕ και ΑΕΠ μικρότερο από τον μέσο 
όρο· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μιας 
διαφοροποιημένης προσέγγισης στο 
πλαίσιο αυτής της κατηγορίας όσον 
αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
και τον αριθμό των προτεραιοτήτων για 
τις δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν·
τονίζει τον χαρακτήρα της ενδιάμεσης 
περιφέρειας ως μεταβατικής ρύθμισης 
και ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την εφαρμογή μιας 
προσέγγισης σταδιακής μείωσης για όλες 
τις περιφέρειες αυτής της κατηγορίας, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
αναγκαιότητας συμπλήρωσης του ΑΕΠ 
με κοινωνικά κριτήρια, προκειμένου να 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την 
πραγματική κοινωνικό-οικονομική 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 263
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη 
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης 
στις περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

21. ζητεί σταθερή, κατάλληλη, 
ενοποιημένη, μεταρρυθμισμένη και όταν 
χρειάζεται μεγαλύτερης διάρκειας 
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης 
στις περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»
διασφαλίζοντας ότι οι πρώην περιφέρειες 
σύγκλισης δεν θα υποστούν δραστική 
μείωση των παροχών των διαρθρωτικών 
ταμείων, κάτι που θα μπορούσε να 
ζημιώσει τις προγενέστερες προσπάθειες 
ανάπτυξής τους· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να προτείνει νέα σταδιακή 
μείωση της παροχής ενίσχυσης, η οποία 
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θα πλαισιώνεται από μια στρατηγική με 
στόχο την παροχή βοήθειας στις πρώην
περιφέρειες σύγκλισης, ώστε να 
ενσωματωθούν πραγματικά και με 
επιτυχία από τον «στόχο 1» στον 
«στόχο 2», και έτσι να καρποφορήσουν οι
προσπάθειές τους για ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 264
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη 
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης 
στις περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικά την κατάσταση ανάπτυξης και 
τις ειδικές ανάγκες των περιοχών που 
έλαβαν τη μέγιστη χρηματοδότηση 
(περιφέρειες σύγκλισης) στο πλαίσιο του 
στόχου «σύγκλιση», προκειμένου να 
αξιολογήσει κατά πόσον θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μια σταθερή και 
κατάλληλη σταδιακή μείωση της
παροχής ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 265
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης 
στις περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 

21. ζητεί ρυθμιζόμενη και 
αποτελεσματική σταδιακή μείωση της 
παροχής ενίσχυσης στις περιοχές που 
έλαβαν τη μέγιστη χρηματοδότηση 
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στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»· (περιφέρειες σύγκλισης) στο πλαίσιο του 
στόχου «σύγκλιση» καθόλη τη διάρκεια 
της περιόδου· το εν λόγω αποτελεσματικό
σύστημα χρηματοδότησης υπερισχύει της 
προσθήκης ξεχωριστής ενδιάμεσης 
κατηγορίας·

Or. en

Τροπολογία 266
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί σταθερή και κατάλληλη σταδιακή 
μείωση της παροχής ενίσχυσης στις 
περιοχές που έλαβαν τη μέγιστη 
χρηματοδότηση (περιφέρειες σύγκλισης) 
στο πλαίσιο του στόχου «σύγκλιση»·

21. ζητεί, στο πλαίσιο του στόχου 
«σύγκλιση», σταθερή και κατάλληλη 
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης 
στις περιφέρειες του στόχου σύγκλιση ·

Or. it

Τροπολογία 267
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί επιπλέον ένα περιορισμένο
χρονικά δίχτυ ασφαλείας για την
περίπτωση που η απώλεια ενίσχυσης σε
ένα κράτος μέλος αφορά μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού του και συνακόλουθα
σημαντικό μέρος της ενίσχυσης της
προηγούμενης περιόδου
προγραμματισμού· θεωρεί ότι οι
περιφέρειες που θα χάσουν την ενίσχυση
σύγκλισης και αντιμετωπίζουν
εντεινόμενα εμπόδια παρά την υπέρβαση
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του ορίου του 75% (δημογραφική αλλαγή, 
μείωση πληθυσμού λόγω μετανάστευσης, 
μονοπαραγωγική δομή, ανεργία κ.λπ.) 
δικαιούνται ιδιαίτερα ένα
προσαρμοσμένο σύστημα σταδιακής
κατάργησης των ενισχύσεων·

Or. de

Τροπολογία 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»· 
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση 
ενίσχυσης·

22. ζητεί την ενίσχυση του θεματικού
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»· 
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του συστήματος συσπειρώσεων 
καινοτομίας σε αυτές τις περιφέρειες· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 
στρατηγικές πρέπει να χαράσσονται με 
αρκετή ευελιξία ώστε να είναι δυνατή η 
κάλυψη των ζητημάτων και των 
ιδιαιτεροτήτων της καθεμίας εξ αυτών·

Or. es

Τροπολογία 269
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 

22. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για την παρέμβαση των διαρθρωτικών 
ταμείων σε «περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες», τον πρώην οριζόντιο στόχο 
2 «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
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συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση ενίσχυσης·

απασχόληση», για την επίτευξη 
αποτελεσμάτων σε περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η 
ενίσχυση των ΜΜΕ, οι πράσινες 
καινοτομίες, ο μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής, οι τοπικές 
οικονομίες, η πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η 
κοινωνική ενσωμάτωση 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργού 
πολιτικής ενσωμάτωσης, η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, η 
βιοποικιλότητα και οι πράσινες υποδομές, 
η βιώσιμη κινητικότητα, η ενεργειακή 
απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και ο ενεργειακός εφοδιασμός 
συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων, 
αποκεντρωμένων υποδομών ενέργειας, η 
αποδοτική χρήση των πόρων (ειδικότερα 
των αποβλήτων και του νερού), η 
πολιτιστική κληρονομιά και πολυμορφία·
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας για τη
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία και 
τον ανταγωνισμό για την απόκτηση 
ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 270
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Erminia Mazzoni, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης
του καθιερωμένου συστήματος
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση ενίσχυσης·

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
τονίζει για τον στόχο 2 ότι το 
καθιερωμένο σύστημα διασφάλισης της 
ικανότητας των πιο αναπτυγμένων 
περιφερειών να αντιμετωπίζουν τις 
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περιφερειακές διαρθρωτικές αδυναμίες, 
να μειώνουν τις εδαφικές ανισότητες, να 
συμβάλλουν στην επίτευξη κοινών 
ευρωπαϊκών στόχων και να 
ανταποκρίνονται σε μελλοντικές 
προκλήσεις, όταν χρησιμοποιούνται 
δομές οι οποίες μπορούν να 
αντεπεξέλθουν με ευελιξία στις 
μεταβαλλόμενες περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
ανταγωνισμού για την απόκτηση 
ενίσχυσης πρέπει να διατηρηθεί και να 
αναπτυχθεί περαιτέρω για τις περιφέρειες 
του στόχου 2· ζητεί τη θέσπιση 
επιπρόσθετων μέσων για περιοχές που
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 
διαρθρωτικές αλλαγές, τα οποία μπορούν 
να συμβάλουν στη βελτίωση της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 
των υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 271
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση 
ενίσχυσης·

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
διασφάλισης της ικανότητας των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών 
να εκσυγχρονίζουν το κοινωνικό και το 
οικονομικό τους κεφάλαιο και να 
αντιμετωπίζουν τους θύλακες φτώχειας
και την έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 272
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»· 
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση ενίσχυσης·

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»· 
διαφωνεί με κάθε μείωση των 
χρηματοδοτήσεων για τις περιφέρειες που 
είναι επί του παρόντος επιλέξιμες στο 
πλαίσιο του στόχου 2· τονίζει την ανάγκη 
περαιτέρω ανάπτυξης του καθιερωμένου 
συστήματος συσπειρώσεων καινοτομίας 
και διαγωνισμών για την απόκτηση 
ενίσχυσης·

Or. fr

Τροπολογία 273
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»· 
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση ενίσχυσης·

22. ζητεί τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»· 
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση ενίσχυσης·

Or. it
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Τροπολογία 274
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση 
ενίσχυσης·

22. ζητεί τη διατήρηση του στόχου 2 
«περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» μέσω της οριζόντιας φύσης 
του· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 275
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ενίσχυση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση ενίσχυσης·

22. ζητεί τη διατήρηση του οριζόντιου 
στόχου 2 «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»·
τονίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης 
του καθιερωμένου συστήματος 
συσπειρώσεων καινοτομίας και 
διαγωνισμών για την απόκτηση ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 276
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί να διασφαλισθεί η ικανότητα 
των περισσότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών να εκσυγχρονίζουν το 
κοινωνικό και οικονομικό τους κεφάλαιο
και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους 
θύλακες φτώχειας και έλλειψης 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 277
Sophie Auconie, Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75% 
και 90% αντιτίθεται στις ορθές αρχές της 
ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 
(προώθηση των ασθενέστερων, οριζόντια 
συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για 
τις πιο εύπορες περιφέρειες) και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει την εν λόγω 
ενδιάμεση κατηγορία·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75 % 

διαγράφεται
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και 90 % αντιτίθεται στις ορθές αρχές 
της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 
(προώθηση των ασθενέστερων, οριζόντια 
συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για 
τις πιο εύπορες περιφέρειες) και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει την εν λόγω 
ενδιάμεση κατηγορία·

Or. en

Τροπολογία 279
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75 % 
και 90 % αντιτίθεται στις ορθές αρχές 
της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 
(προώθηση των ασθενέστερων, οριζόντια 
συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για 
τις πιο εύπορες περιφέρειες) και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει την εν λόγω 
ενδιάμεση κατηγορία·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 280
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75 % 
και 90 % αντιτίθεται στις ορθές αρχές 
της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 
(προώθηση των ασθενέστερων, οριζόντια 
συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για 

διαγράφεται
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τις πιο εύπορες περιφέρειες) και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει την εν λόγω 
ενδιάμεση κατηγορία·

Or. de

Τροπολογία 281
Alain Cadec, Jean-Luc Bennahmias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75% 
και 90% αντιτίθεται στις ορθές αρχές της 
ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 
(προώθηση των ασθενέστερων, οριζόντια 
συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για 
τις πιο εύπορες περιφέρειες) και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει την εν λόγω 
ενδιάμεση κατηγορία·

23. ζητεί τη θέσπιση ειδικού μηχανισμού, 
υπό τη μορφή νέας ενδιαμέσης 
κατηγορίας, για τις περιφέρειες με κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ κυμαινόμενο μεταξύ του 
75% και 90% του μέσου ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ ή, τουλάχιστον, ενός ειδικού 
μηχανισμού στο πλαίσιο του στόχου 2 που 
θα επιτρέπει στις εν λόγω περιφέρειες να 
τυγχάνουν προσαρμοσμένης 
μεταχείρισης· φρονεί ότι αυτός ο ειδικός 
μηχανισμός πρέπει να χρηματοδοτείται 
από μόνιμο προϋπολογισμό ύστερα από
την εξοικονόμηση που αναμένεται μετά 
την έξοδο αρκετών περιφερειών από τον 
στόχο 1, αλλά δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγω 
να έχει ως συνέπεια οιαδήποτε μείωση 
των χρηματοδοτήσεων για τις 
περιφέρειες που είναι επί του παρόντος 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου 2·

Or. fr

Τροπολογία 282
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75 % 
και 90 % αντιτίθεται στις ορθές αρχές της 
ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 
(προώθηση των ασθενέστερων, οριζόντια 
συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για 
τις πιο εύπορες περιφέρειες) και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει την εν λόγω 
ενδιάμεση κατηγορία·

23. ζητεί την αντικατάσταση του 
τρέχοντος συστήματος σταδιακής 
μείωσης και αύξησης της παροχής 
ενίσχυσης με έναν μεταβατικό στόχο για 
την υποστήριξη των περιφερειών που
εξέρχονται από τον στόχο «σύγκλιση» και 
για περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
μεταξύ του 75 % και 90 %, 
δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα 
δίκαιο σύστημα το οποίο αποτυπώνει τις 
αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης· φρονεί ότι το εν λόγω σύστημα θα 
εξασφαλίσει πραγματικά ίση μεταχείριση 
μεταξύ των περιφερειών και θα ενισχύσει 
την απελευθέρωση του ενδογενούς 
αναπτυξιακού δυναμικού όλων των 
περιφερειών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75 % 
και 90 % αντιτίθεται στις ορθές αρχές 
της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή 
(προώθηση των ασθενέστερων, οριζόντια 
συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για 
τις πιο εύπορες περιφέρειες) και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει την εν λόγω 
ενδιάμεση κατηγορία·

23. φρονεί ότι, προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι αναπτυξιακές τους 
ανάγκες, είναι αναγκαία η εισαγωγή μιας 
νέας ενδιάμεσης κατηγορίας ενίσχυσης 
για τις περιφέρειες που, αν και έχουν 
υπερβεί το κατώφλι επιλεξιμότητας του 
στόχου «σύγκλιση» δεν έχουν ωστόσο 
πετύχει πλήρη ανταγωνιστικότητα· και 
ζητεί να αναδειχθεί περισσότερο η 
ιδιαίτερη κατάσταση των περιφερειών 
που βγαίνουν για πρώτη φορά από τον 
στόχο «σύγκλιση»·

Or. es
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Τροπολογία 284
Patrice Tirolien, Estelle Grelier, Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης κυμαινόμενη μεταξύ του 75% 
και 90% αντιτίθεται στις ορθές αρχές της 
ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή
(προώθηση των ασθενέστερων, οριζόντια 
συνένωση του ενδογενούς δυναμικού για 
τις πιο εύπορες περιφέρειες) και, ως εκ 
τούτου, απορρίπτει την εν λόγω 
ενδιάμεση κατηγορία·

23. ζητεί τη δημιουργία νέας ενδιάμεσης 
κατηγορίας για τις περιφέρειες που 
κυμαίνονται μεταξύ του 75% και 90% του 
κοινοτικού ΑΕΠ. Το εν λόγω σύστημα
αποβλέπει στον περιορισμό του
«φαινομένου του κατωφλίου» που
παρατηρείται στο 75% του κοινοτικού
ΑΕΠ (τρέχον κατώφλι επιλεξιμότητας
μεταξύ των στόχων της σύγκλισης και
της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας
και απασχόλησης), καθώς και στη
διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των
συγκεκριμένων περιφερειών. Το 
ζητούμενο είναι να λαμβάνονται 
ταυτοχρόνως υπόψη οι δυσκολίες τόσο 
των περιφερειών που θα παύσουν, για 
πρώτη φορά μετά το 2013, να υπάγονται 
στον στόχο της σύγκλισης, όσο και των 
περιφερειών οι οποίες, αν και είναι 
επιλέξιμες για τον στόχο της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
της απασχόλησης κατά την τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού, εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές 
κοινωνικοικονομικές δυσχέρειες ως προς 
την υλοποίηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», και χειμάζονται από 
εσωτερικές περιφερειακές ανισότητες. Η 
δημιουργία αυτής της νέας κατηγορίας 
δεν θα πρέπει να επισύρει δυσμενείς 
επιπτώσεις ούτε για τις περιφέρειες που 
εγγράφονται επί του παρόντος στον στόχο 
της σύγκλισης, της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης, ούτε για τις περιφέρειες 
που τελούν υπό καθεστώς σταδιακής 
αύξησης ή μείωσης της παροχής 
ενίσχυσης·
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Or. fr

</RepeatBlock-Amend>


